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 ירבעה ארוקה לא

 תאלמב רואל־אצוי ירבעה ומוגרת ,סקראמ לראקל "לאטיפאקה" לש ןושארה ךרכה

 ,םויה דע הרחאתנ תירבעה האצוההש ,וז הדבוע .הנושארה ותרודהמ תעפוהל הנש םינומש

 .רפסל םלשומ ןורחאדדסונ לש ושוביגל ונא םיברקתמ הנורחאה הפוקתב קר :הב בויח םג

 .הז םוגרת עצבל הרשפיאש ,תולישב לש הגרדל עדמב ירבעה ןונגסה עיגה וז הפוקתבו

 תודלותו תוברה ויתורודהמ תודלות — ולשמ הירוטסיה "לאטיפאקה" רפסל ולשי

 םייוניש וב ולח ,תינמרג ןושלב בושו ,תיתפרצו תילגנא ןושלב ותאצוה םע .םינושה ויאיצומ

 סלגנאש דועב ךא .סלגנא ידי־לע — ותומ דחאלו ומצע םקראמ ידי־לע הליחת ,םירכינ

 ןכמ״רחאלש םיכרועה ואב /׳לאטיפאקה" רצוי לש ותע־חיוליגו ויתוארוה לע הדפקהב רמש

 רבד .ולש ךותבכ םשודזפ גהנש ,יקסטואק .ק תושעל לידגה .םיבורמ םייוניש וב וסינכהו

 לש ןורחאה חסונה חא איצוהל הבקסומבש ןינל־סלגנא־םקראמ ש״ע ןוכמה תא עינהש אוה הז

 חרט סלגנא רשא ,תיעיברה הרודהמה לש ירוקמהו אלמה טסקטה י״פע "לאטיפאקה"

 הנקתוהו המגרות ויפל — הזה םויכ רתויב־קיודמהו םלשומה אוה ,*הז חסונ .התאצוהב

 .ונינפלש תירבעה האצוהה

 קר םלואו .תירבעה ןושלה לש התמוקתו התייחת תונש םג ויה הלא הנש םינומש

 רכינ! ףקיהב תיגולויצוסו תילכלכ תורפס וננושלב העיפוהש רחאל ,הנורחאה הפוקתב

 ונעגה — ןילאטס דעו םקראממ — יעדמה םזילאיצוסה לש םינקיסאלקה תוריצימ הכותבו

 *תב וז — תירבעה;ןושלה לש התייחת .הרבחה־יעדמ לש ןושל יניינעב המיתח תישארל

 זוכירה עקר לע הללוחתנ — לארשי־ץראב ידוהיה ימואלה תיבה ןיינב לש הנמאנה הדלה

 ותקולח לע ,לארשי־ץראב בושייה לש תילארוטקורטסה הארבההו םעה לש ילאירוטירטה

 .ולש תוברתהו רוביחה תודסומ לע ,רפכב השידחה תואלקחהו ריעב היישעתה לע ,תידמעמה

 "לאטיפאקה" תאצוהב םא ,דחי םג ןושלהו םיאנתה תולישבל ןמיסו תוא םושמ ךכב.שי יאדו

 .לארשי־־ץראבש שדחה יפותישה רפכב ודוסיש ,יטסילאיצוס האצוה־תיב הכז תירבעב

 תובקעב — תנקתומ אהתש האצוהל :הלופכ הרטמל רותחל וגודדועש םה הלא םימרוג

 םג אהתשו ,ןכותה דצמ הנמאנ תונקיידב — .ל .א .מ ש״ע ןוכמה גישהש םיגשיהה

 .הבש רזעה־תופסותו הנונגס ,התרוצ ,הנושל דצמ רשפאה־לככ תיראלופופ

 ,ל .א ,מ ש״ע ןוכמה לש האצוהה תכרעמ תנייצמ ,טסקטה לש יעדמה דוביעל רשא

 'צוה י&לגבא ךירדירפ ידי לע רואל אצי •"תינידמה הלכלכה תרוקיב ,לאטיפאקה :סקראמ לראק" *
 .תוינידמו תורפסל האצוה־תיב ;הבקסומ ,קנל־סלננא־סקראמ םש לע ןוכמה ידי לע ןקתומ '♦תיממע

 .1932 •ןילרב—הניו
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 ירבעה ארוקה לא

 םלגנא ידי־לע הנקתוהש תיעיברה הרודהמה החנוה ןושארה ךרכל דוסיב" :"התמדקהב

 חסונ־ייוניש 1200 .טסקטה תרוקיבל הברו תדהוימ הדובע ךירצה ןושארה ךרבה ...(1890)

 םירופישל ךייש לודגה םבור .תיעיברה הרודהמה ןיבלו (1872) היינשה הרודהמה ןיב ועבקנ

 לש םינוקיתלו 1873 תנשמ תיתפרצה האצוהה ןמ תופסותל ,םלגנא סינכהש םיריעז םיינונגס

 ליבשב םקראמ רונאילא י״ע ושענ הלא םינוקית !תוטאטיצב רשא סופדו ביתכ ישוביש

 תכרעמה הלקתנש םוקמב .תינמרגבש תיעיברה הרודהמל םריבעה םלגנאו ,תילגנאה האצוהה

 ,תיעיברהו היינשה הרודהמה ןיב ולתש ,תודדוב םילמ לש תוטמשהב וא םופד־תואיגשב

 הרודהמה ךמס לע הערכהה הלטוה תוקפס לש םירקמב .ינושארה טסקטה תא המייקודורזח

 חסונ־תעיבקל עירכמ דעצ השענ ךכב ".תיתפרצה האצוהה ךמס לע וא הנושארה תינמרגה

 .תירבעה ונתאצוה ונממ התנהנש רבד ,"לאטיפאקה" לש רתויב־תקיודמ תיפוס

 תוטאטיצב רקיעבו ,טסקטה־ינוקית יכ ,ררבתנ ירבעה םוגרתה לע הדובעה ךשמהב םנמא

 האצוהל האלמ .הקתעה וקתעוה אל — םקראמ לש ותב ,גנילווא רונאילא העציבש ,תוילגנאה

 תסנכהלו ילגנאה טסקטל תורעהה טסקט לש תינדפק האושהל ונתוא עינה הז רבד .תינמרגבש

 ןמ םיברש רחאמ ,רבדב הבוח וניאר דוהיב .תומוקמ המכו המכב םימיאתמה םייונישה

 ׳צוהל המדקהב)ןתובישח תא ןייצ סלגנאש ,תורעה לש גוס ותואל םיכייש הלאה םינוקיתה

 הירוטסיהה ןמ חוקל שוריפ ,טסקטל ךלוהו־ךשמנ שוריפ" תניחב (ןאכל תפרוצמה תילגנאה

 ילושב "הסריג־ייוניש" רודמב וניוצ הז גוסמ רתויב־םיבושחה םייונישה ".עדמה לש

 .ונינפלש האצוהה

 תויואר ירה — ולש תיממעה האצוהב .ל .א .מ ש״ע ןוכמה םהב טקנש םיעצמאל רשאו

 לכ יבגל עירכמ שודיח אוהו ,דחי םג תורעהבו טסקטב ונתינש תושגדהה דחוימ ןויצל

 הרודהמ התואב .הנושארה האצוהה ןמ ץוח ,"לאטיפאקה" לש תומדוקה תואצוההו תורודהמה

 תאצוהל םאתהב .טסקטה רוזיפ ידי־לע ר1פ0־ןיאל תובורמה תושגדהה תא סקראמ ןייצ

 יושע רבדהש החנהב ("םירמ") תדחוימ תואב הלא תומוקמ לש םמוגרת תא ונתנ ןוכמה
 ¬¬ו¬

 .רתוי־םישקה תומוקמב דוהיב ,האירקה לע לקהל

 ךותב תובורמה תויזעולה םילמהו םימזיצילגנאה תא תתל וניאר אל הז םעטמ ןכו

 ;םייזעולה םייוטיבה .רוקמל םוגרתה תא הז הרקמב ונמדקה תפטוש האירק ךרוצלו ,טסקטה

 ונתינ ׳ופסונש תורבסהה ןכו תירבעה האצוהה ידי־לע ומגרותשו סקראמ םהב שמתשהש

 .םילוגע םיירגוסב ונתינ םריבסמ ומצע םקראמש תומוקמה ולאו ,םיעבורמ םיירגוסב

 אל רבדב םיקסועהש ןויכמו ,רוקמבש רתויב־ךורא טפשמ קלוח תומוקמ המכו המכב

 וא םירגסומ םירמאמל טפשמה קלוח ירה ,םידחוימ םיטפשמל 1רתבל םיאשר םמצע ואר

 תריסמ לע תיללכ הדפקהו הלא םיעצמאש ,ונתוקת .םילבוקמה קוסיפה־ינמיסב םירושק

 שפנ לכל רתוי הווש "לאטיפאקה" תא ושעי רשפאה־לככ הטוהרו תפטוש ןושלב םירבדה

 .1ר1קמב רפסה תא ארקש ימל ףאו

 בר רזעל היה הלכלכהו הקינכטה ,עבטה יעדמל ונרודב תירבעה ןושלה לש הלוגיס רבד .

 ויהיש םייוטיבו םיחנומ ירחא שפחל ךרוצה לטב אל ןכ יפ לע ףאו .רפסה לש ותנקתהב

 יטילופה הקלחש םושמ (יקסטארודא .וו ידי לע הבותכ)המדקהה תא ונינפלש האצוהל ונפריצ אל *

 .שדחמ דוביע ,ונתעדל ׳ךירצ בחרנה
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 ירבעה ארוקה לא

 שארב .הליחתכלמ םהבש םיבושחה לע דומעי ארוקהש יוארה ןמו *רוקמה תא םימלוה

 .םיילכלכה םייוטיבלו םיחנומל ןאכ הבוכה הנושארו

 לש ותרדגה ולאו .ךרעה־קוחו ךרעהדויירואית םה סקראמ לש ורפס לכל ןתיאה דסמה

 הניחבמ תיחרכהה ,תעצוממה הדובעה לש הרצות") רצותה לש גשומב הרושק דיעה

 לע וז לש התדמעהבו ,ןוממה־תרוצ — דיעה לש רתדייתהתופמה ותרוצ חותינב ,(״תיתרבח

 22ד7מ סלגנאל ובתכמב) סקראמ ירבדכו .תורוחסהייפילח לש הטושפה הרוצה לע ,הדוסי

 טושפה רבדה וישכע דע םניעמ םלענ םינלכלכה םינודאה" :(הז ךרכל ףרוצמ ,1867 ינויב

 ,ןיידע חתופמ וניאש ,סיסבה אלא הניא ליעמ 1 = דב זחדנא 20 :הרוצה יכ ,ונייה ,רתויב

 הכרע הב — הטושפה הרוהםה~תרוצ ךכיפלשו גנילרטש תוריל 2 = דב תומא 20 :הרוצל

 התרוצמ לדבנו הנושה והשמכ אלא תורוחסה ראש לכל סחיכ ןיידע אטובמ וניא הרוחסה לש

 איה אליממו ,ןוזנמזודורזצ לש ולוכ דוסה לכ תא הכותב תללוכ — ,המצע לש תיעבטה

 חונעיפ דהאל קר " הדובעה־רצות לש תו־׳נגרובה תורוצה לכ תא ...הניערגב ,הכותב תללוכ

 לופיט״ל ,סקראמ לש ושודיח־רקיעל ךרדה תחתפנ — ?והמ ןוממה :הז ןירותסמ־דוס

 — ןאכמו .״דכו הטנר ,תיבר ,הויר תקזחב תודחוימה ויתורוצל רשק אלב ךרעה־ףדועב

 .ללכב תיטסילאטיפאקה הרבההיתרוצ לש חתלחתפתהו ןוהה לש ותווהתה חותינל

 ,רצות ןוגכ רתויבדביידוסיה םיחנומב לחה ,םהב רבודמש םייוטיבהו םיחנומה לכ הבהו

 עיבהש רבד ,(שוכר ,ףסכ ,רצומ) םיפדרנ תומש תילכלכה ונתורפסב םהל שי ,ןוה ,ןוממ

 .ונינפל רבדב ולפיטש םינושה םימרוגל רשפאה לככ בלדחמיש ךות ,םתעיבקב עירכהל ונתוא

 הנומה יבגל לבוקמה ןמ ת1בשל וניאד אל .דחוימב םנייצנ ,ןאכל םיכיישה םיחנומ ינש

 ןכתייו /׳ףדועדרע״ב םג םישמתשמ תירבעב םינוש הלכלכיירפסבו שי םנמא "ךדעהיףדוע"

 "חרזא" תוכז "ךרעהיךדוע״ל דל הדמע םוקמ לכמ .דרעירתי :היהי רתויבדוכנה חנומהש

 .רערעל וניאר אלל ,ונכותב הנקש

 ינושל. שודיח לבקל ךרוצה ינפב גשומה ונתוא דימעה תאז תמועל .

 תורוצב הבשנו רזוח ןוהה יבגל וב שומישהש ,יוטיב־בא ןיעמ אוה הז גשומש םע .ינורקע

 לש .לברוסמ דבסהיםוגרתב קפתסהל היה רשפא־יא בוש ,רפסה לש ויקרפ בורבו תובוש

 תא אצמי דוע יכ םיוקמ ונאש ,בושח ידומלת גשומ — (ךרעהד חבש :יוטיבה .חנ־ומה

 ,םינושה םיפוריצה יבגל ידמל שימג וניא אוה םגש הממ ץוח — תילכלכה וננושלב ונוקית

 *דרע לע ישאמ רצותה לש וא הרוחסה לש שומישחיךרע תחבשה לע רתוי אוה זמרמש הארנ

 ,(ךדעתשה ,ךרעש) *"ךורעיש״ל הרוכבה תוכז הבתינ ןכ לע .רבודמ ובו ,םהלש ןיפילחה

 לע שיחמהל יושע והירה — ׳ךרע״ דוסיה תא וכותב ללוכ אוהש ןויכ ,והנבמ םצע יפלש

 ,ירוקמה ךרעל ךרעיףדוע ףיסוהל ,ךרעה תא לידגהל :ונייה ,שורדה גשומה תא הלקנ

 .ןוהה לש ותווהתה ךילהתל ןויצה אוהו

 םלגסי ארוקה םא ,(רפסה ילושב ףרוצמה ןולמה ׳ר) םהב אצויכו הלא םייוטיבו םיחנומ

 ,הונ ינושל־ןונגנמ תניחב ודיב ויהי בוש — םינושארה םיקרפב האירק ךות הליחתכלמ

 .האירקה ךשמהב דמוחה תסיפת לע לקמה ,עובקו דיחא

 תובישח תעדונ ,םיחנומהו םייוטיבהךובגבמ לש םללגיס בושחשמ תוחפ אל םלואו

 םסרפתנ :רבכש שודיח ,סכג : ושודיחב שמתשהל ונכשמה ןכו .(יפריבא) ןע .י ר״ד לש ושודיח *

 .ותוגייתסה תא יקסבלסיוו •צ ר״ד עיבה הלאה םייוטיבה ינשב שומישה יבגל •'גנירהיד-יטנא• תא ומוגריתב
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 ולוכב הנוש והנבמ" הז רפס ."לאטיפאקה" לש יטקלאידה ןונגסהו הנבמה ללכ לש ולוגיסל
 .תינידמה הלכלכל רשא םילבוקמהדניינגרובה דומילה־ירפסו ׳םיקרפה־ישאר, לש םהינבממ

 ,ימואלה קשמה תנשמ לש ׳םידחוימה תועוצקמה, וא ׳םיפנעה, לש רואית ...איבמ אוה ןיא

 ,תואקנב ,תואלקח ,רחסמ ,היישעת :ןוגכ ,הטשה ינפ לע הז־רחא״הזב םיעיפומ םהש יפכ

 ילויב 31־ב םלגנאל םקראמ בתכש יפכ — אוה ׳לאטיפאקה, ,הברדא .׳וכו םילעופה תלאש
 תא אצומדודוקנכ חקול םקראמש ךות ...׳תיטקלאיד תופעתסה תפעוסמ תודחא, — 1865
 השענ ופוג הדובעה־חוכ ובש ,תורוחס־לש־רוציי תקזחב ,יטסילאטיפאקה רוצייה לש תוהמה
 דע תורוחסה״ווציי לש ,רתויב־םיטושפה ,םיירקיעה רוצייה־יסחימ ...דעוצ והירה ,הרוחס
 שמשמה אוה ,םקראמ וב טקנש הז הנבמ •* *"...ןוהה לש רתויב־תובכרומה העפותה־תורוצל

 דומעי ךכ לע ותעד תא ןתיש ארוקהו ,איהש־תומכ תילכלכה תואיצמה לש הנמאנ האובב
 .םזיסקראמה וב טקונש — יטקלאידה דותמה — הללכב חותינה־דרד לע .דרהמ־דע

 לש והנבמ יבגל םג אלא ,רפסה לש ללוכה הנבמה יבגל דבלב אל םירבדה םירומאו
 ,הטאטיצ תאבחמו (היינשה הרודהמל רבד־ףוסב ןוגכ) םילק םיזמרמ ץוח .יסקראמה טפשמה

 ףאו .הפוגל הקיטקלאידה רבדב תוינויע תורדגה רפסה לכב אצמת אל ,לגה לשמ ,םשודזפ
 תולשלתשה יוור ובש ןויער־חותיפ לכו ינדפק־יטקלאיד חרואב חותינה לכ יושע ןכ יפ לע

 ןכות ןיב ןילמוג־רשקו הדרפה ,תויכותה ויתוריתס יוליג ,ותמירזב ךילהתה לש הדיחא
 ,תיחרכהה תוחתפתההדומגמ תרדגהו ,תוכיאל תומכמ רבעמ ,הרוצל הרוצ ןיב ,העפות־תרוצל

 .התוללוכב תיתרבחה הינהה לש הכרד תא םלוה הז חותינ־ךרד קר .תענמנ־יתלבה

 לש ףיעצה תעירק הפוג וז הדימב אוה ןוממה־דוס חונעיפ :שיגדהל יוארה ןמו
 תרדגה םג — ןכ־לעו) ךרעה תרדגהו ,ןוממה־תרבח לע הפחמה ,תויחצנו ןירותסמ ,דוס
 דצהו .עבטמה לש דחא דצ קר אוה ,תורוחס ןיב ,ונייה ,םיצפח ןיבש םיוסמ סחיכ (ןוממה
 לש הטעמ תחת רתתסמה סחי" ,םדא־ינב ןיב (ילאנויצאריא) סחיכ ךרעה :אוה ינשה
 םיעגונה לש סתעדות־יא לע דסוימה עבט קוח" תניחב ןירותסמ השענו ףלתסמח סחי ,"םיצפח

 .תיטסילאטיפאקה הרבחב םדא־ינב ןיב טילשה סחיה אוה ,*"רבדב

 ,"ןוהה־סחי״ב אוה רבודמה אלא .ןניקסע ליעמ 1 = דב תומא 20־ב דבלב אלש ,ןאכמ

 םנמאש ,ירוטסיה־יתרבח סחי ,םילצונמו םילצנמ ןיב ,הריכש הדובעו ןוה ןיב סחיה ,ונייה
 ךא !תורוחסה־רוציי לש ידוסיה חותינה תא לגסל אלב יוארכ וילע דומעל רשפא־יא
 — הזמ קחרהו הרבחה םוחתבש תידמעמה המחלמל תוליבומ הז חותינ לש ויתוחולש

 "סיכדעה־תדימ" קרפב תוארל רשפא וז הניחבמ .חורה םוחתבש תידמעמה המחלמל

 היגוסבו ,תיטסילאטיפאקה הפוקתה ינב ןהב םיקזחומש תודימה תכרעה תא "לאטיפאק״בש
 *ילבכמ םילעופה דמעמ לש היצאפיצנאמאה ןוזח תא — ״תורוחסה לש יטסישיטפה יפואה״ לע

 .םייקה יתרבחה רטשמה לש חורה

 לש םיילכלכה ומויק־ישרש תא יטקלאיד־יתרוקיב יוליג הלגמ םקראמש ךות יכ ,אצמנ
 דסמה לע תתשומה ינחורה לעה־ןיינב לא תחאכ זמור והירה ,יטסילאטיפאקה רטשמה
 ןיאו ,ינויע ,יטילופ ,ילכלכ םוחתב ידמעמ קבאמ ןיא ,םדאה־ייח יחטשמ חטש ןיא .ילכלכה

 ¬ל •א •מ םש לע ןוכמה לש *אובמה• ךותמ •
 •הנושאר השרפ .28 ׳עהב םלגבא סקראמ •*
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 ירה .וילע חספיש (הפיה תורפסה לש היוטיב־ךרד הז ללכבו) יבחור־יעדמ יוטיב־ךרד

 ,היח הקיטקלאיד יהוז .שחומב ןאכ תטלוב יטקלאידה הותינה־ןפוא לש תללוכה ותמגדהש

 תויקוחה יוליגל תשגל שי דציכ ,לודגה הרומה לש תיגולודותמ־תינויסנ המגוד ,השעמל־הכלה

 .ןדיעו ןמז לכב תוריתסה־תבר תישונאה הרבחה לש

 יבגל םלואו .םוגרת לכ ןחבמב דימעמש הנושאדמשארב אוה "לאטיפאקה" לש הז וחוכ

 תטקונה ,םייטקלאיד יוטיבייפוריצב הרישעה ,הפוג תירבעה ןושלה רתויב תמלוה הז חטש

 תמחלמב חוכ־בר רישכמכ סומלופ־ייוטיבו הושדוריזגו שקיה לש הקיגולה־יעצמאב זאמ

 םחוסינ ללכב םאו יטקלאידה םחוסינב םא ,םחורו םירבדה תריסמב העייסש איהו .תועד

 יוטיביךרד — תובויערו־םילמ־קחשמו ,תויטאמארד ,הינוריא םושמ הברה וב שיש ,ינונגסה

 .סקראמ לראק לע ךכ־לכ הביבח התיהש

 יבגל רקיעב יטקלאידה הבישחה־ןפוא טלוב ונינפלש ךרכה לש םינושארה םיקרפב םא

 ,ונייה ,השעמלש הקיטקלאידה וניניעל תילגתמ םירבדה ךשמהב ידה ,ינויעה־ילכלכה חותינה

 לעו — םוצע ירוטסיהייתדבוע רמוח תרזעב .תינרדומה הרבחב רשא תודמעמה־תמחלמכ

 ןוהה לש רבצההדילחת ,יסחיה ךרעה־ףדוע ,הדובעה־דכש ,הדובעהדבוי לש תורדגהה ךמס

 וניניעל ראותמ — ״יטסילאטיפאקה רבצהה לש תירוטסיהה המגמה״ לע עדונה קרפל דעו

 אלפומה" .םדאה־רורחיש לש יטסילאיצוס אשונכו ישגנא־לא לוצינ לש אשונכ םילעופה דמעמ

 יכ ,החכוהה יהוז — *ןוההידבצה לש הפיקמה השרפה רבדב סלגנא בתוכ — ןאכ רתויב

 ינש יכו תפדוע םילעופ־תייסולכוא לש רבצהה םדקתמ ןוהה רבצהו זוכיר םע דעצבידעצ

 דצמ ,תישענ תיטסילאיצוסה הכפהמהש ,ךכל רבד לש ופוסב םיאיבמ דהי םג הלא םיכילהת

 ".תירשפא -- ינשה דצמו ,תענמנ־יתלב ,דהא

 תא םיסדוהודכיצדופה רחמה־םלוע לש תוחוכה םילגתמ האצרהב יתיצמת זוכיר ךות

 ךותו ,תינגדובריעז־תיטסיכראגא היגולואיזארפ תייחד ךות .םייקה רטשמה לש קנחה־תרגסמ

 לא ךרדה־ינויצ תא סקראמ הלגמ "דיתעה חבטמ ליבשב םינוכתמ" תאצמהמ תוענמיה

 ותוא האור ונרודשו יאליעה ונוזחב ותוא האר םקראמש רטשמ ,יטסילאיצוסה רטשמה

 השדחה הרבחה יאתב ןכו תוצעומהי־תידב לש הנגהה־תמחלמו היינבה תואיצמב ,שחומב

 ־שפוח" תפוקתב ובתכנ םירבדהש תורמל ,לארשי־ץראב תיצוביקה העונתה ידיב םינבנה

 םיקרפה ילב ,ונלש־ונתפוקת לש היתויעבב ןויעה תא ראתל ןיא ,רבע־ףלח הז םלועו "רחסמה

 לש ינויעה וכשמה רצוי,דל היה לוכי הז ןתיא סיסב לע קר ."לאטיפאק״בש םיירוטסיהה

 ."םזילאטיפאקה לש ןוילעה בלשה — םזילאירפמיאה״ — ןינל לש ורפס ,םזיסקראמה

 תובר םינש הז רבכ םימייק הלא םיקרפב םיחתופמה םייתרבחהו םיילכלכה םיגשומה

 ירבעה םילעופה דמעמ ןותנ וכותבש ,יטילופהו יעוצקמה ,ידמעמה הנבמהש רחאמ ,וננושלב

 ולאו .תידמעמה המחלמה לש תוניקתה תורוצה חא ןאכ ףא ,ללכ־ךרדב ,הלעה — ץראב

 אקוד ,ונלש ונתואיצמ הללכב איה "לאטיפאקה" לש ירוטסיהה קלחב תראותמה תואיצמה

 תוחפלו .ונימיב םייק וניא בוש "רחסמה־שפוח" לש ודוסימ ילארבילה םזילאטיפאקהש םושמ

 .רבדה לע ודיעיו ואובי שדחה ןמזה ןמ הרבח־תדנויזח ינש

 ■**ויד *יסקראמ ,קל 'לאטיפאקה, לע :םלגבא •פי י״פע אבומ ן ןושארה ךרכה לע היזנצרב *
 .20 ׳טע ,1940 הבקסומ ,"טאדזיאטילופ•
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 יליפט םזילאטיפאק" אוה ,םזילאירפמיאה לש השידחה תוחתפתהה ןמ עבונ דחאה

 הטונה םזילאטיפאקכ ,ןוכנ רתוי וא ,רבעמה־םזילאטיפאקכ וראתל שיש" "רתויב־ביקרמו

 ־השוע ידי־לע הנושארו שארב — ונימיב הלעהו רזח הז העיקש־לש־םזילאטיפאק ״״.תומל

 תראותמה "ינושארה רבצחה,, לש הפוקתה תוירזכאו תוארומ לכ תא — םזישאפה ,ורבד

 תדמשה .המכו־המכ־יפ םוצע ףקיהבו השדח הרוצב ,ןכא ;״לאטיפאק״ב דירחמ הכ רואית

 לש "וירפ" הנה — תוברת־־יכרע לש תורודל־םרה ,הפוריא ןברוח ,ונמע ינבמ ןוילימ השש

 תויטסילאטיפאקה תוצראבש םילעופה דמעמ יבגלו .ונימיב יטסילופונומה םזילאטיפאקה

 איבמה םיילכלכה םיסחיה לש םליאה ץחלה" תא םילשהל םזישאפה תוהוב שדחמ־םיסנמ.

 ילכלכ־לאה ץחלה ידי לע ("לאטיפאקה") ",לעופה לע ןוהה־לעב לש ונוטלש תא שוביג ידיל

 דמעמ תא ,יטסילאיצוסה אשונה תא סורהל המגמה .םייחה יחטשמ חטש לכב יראבראבה

 םזילאטיפאקה לש ויתועפות יפוגמ איה — ומויק־ישרש םצעב ץצקל המגמה ,םילעופה

 תא ,םזילאטיפאקה תעיקש תעל ,ונתעדותל שדחמ ברקמ ,וננמז ןב ,הז ןויזה .רחואמה

 לזרבה־ףורגא תא ופוגב שחה ,לארשי־ץראב ירבעה ארוקהו .ותישאר לש הענזה ירואית

 לש ורופיסש ,הרהמ־דע הכעי ,"לשומו־דירפמה" ,לצנמו אכדמה ,ילאינולוקה רטשמה לש

 .ולש־ורופיס ,רבד לש ומצעל ,אוה הלא םיבחרנ םיקרפב סקראמ

 תותיחשה .תידמעמה העדותב םיינרדומה הרבחה־יסהי לש םתופקתשהב ץוענ ינשה ןויזחה

 ינש דצ ותוא — םילעופה דמעמ תורוש ךותל םזישאפהו םזילאירפמיאה םירידחמש

 ־"םיינכפהמה" חורה־יכלה תא הייחתל־המיקמ — ,ונימיב ״רציימה לש היגולוריטראמ״ל

 תנייצמ וללה לש םתמוקת .םקראמ לש וייח־תפוקתב םיכלהמ םחל ויהש םייטסיכראנאה

 הנהמ ונימיב םהב המחלמהו ,םזימרופרה לש תינויערה ותונוונתה תא רתויב־תטלובה הדימב

 םוחתב תודמעמה־תמחלמ — וז המחלמל םג .תודמעמה־תמחלמבש תינויערה תיצמתה תא

 ,םישרש הכמה ,יעדמה םזילאיצוסה לומ .הלשמ הירוטסיה ונצראב רבכ שי — הירואיתה

 ,הדוסח "םימש תארי" תצקמב גזוממה ,עדמל זבה ,ילולימה "םזינאמוה״ה םקו־רזוחו םק

 המכ ."םייחצנ" םדא־יכרע לע ההובג־חהובג רבדמו םזילאירפמיאה לש ולצב תוסחל ףאושה

 "לאטיפאק״בש סומלופה ,הנש םינומש רחאל ,ונימיב "םיטסינודורפראינ״ה תא ,לשמל םלוה

 "יחצנה קדצה" לאידיא תא ,ולש קדצה־לאידיא תא ןודורפ באוש הליחת" :םברו־םרומ דגנכ

 תנתינ ךכ ידי־לע ,בגאו !תורוחסה־רוצייל רשא םימיאתמה םייטפשמה םיסחיה ךותמ

 תורוחסה־רוציי לש הרוצה יכ — וימעב־לעב ינגרוב לכ ליבשב ךכ־לכ הבירע — היאר

 ישממה תורוהסה־רוציי תא :רדסה תא אוה דפוה ךכ־רחא .איה תיחצנ ,קדצכ ,איה ףא

 ונייה המ .הזה לאידיאה יפ לע בצעלו־תונשל אוה רמוא ,ול םאתומה ישממה טפשמה תאו

 רותפלו םירמוחה־ףוליח לש םייתימאה םיקוחה תא רוקחל תחתש ,יאמיכ ותוא לע םירמוא

 חוכב םירמוחה־ףוליח תא בצעלו־תונשל הצריו אובי — תומיוסמ תומישמ םדוסי לע

 תא רתוס ׳ךשנה״ש ,םירמוא םא ז״הבריקח" לשו "תויעבטה" לש "תויחצנה תואידיאה"

 תותימאה" ראש לכ תאו "תיחצנה תוידדהה" תאו "יחצנה ןויוושה" תאו "יחצנה קדצה"

 :םירמוא ויהשכ ,הייסנכה־תובא ועדישמ ״דשנה״ לע רתוי ךכב םיעדוי םולכ — ״תויחצנה

 לש יחצנה ונוצר" תא ,"תיחצנה הנומאה" תא ,"יחצנה דסחה" תא רתוס ,ךשנה ,אוה

 *םילעופ תירפס יצוח ,*םירחבנ םינתכ• .צ קרפ ,"ובו םזילאירפמיאה• ,ןינל *
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 ־ינימאמ• ןיבו ,םימחולה םיטסיסקראמה ,תעדה־ירחוש ןיבש ירוטסיהה קבאמה *"?םיהולא
 ךושל הלוכב איה וז היגוסב "לאטיפאקה" ןושלו .ףוסה־דע ערכוה םרט םהינימל "חצנב

 .ןושלו םע לכ ייחל םדוסיב םימוד ונייחש לככ ,ונייח

 הכובמ ימיב ,תוימואלו תוילאיצוס תופורטסאטאק לש תופוקתב אקוד :וזמ הריתיו
 םזילאיצוסה לש לגדה תא שורפל איה תירוטסיה הבוח ,ןאכמ קרס־״תונכפהמ״ו ,ןאכמ תינחור
 םזיסקראמל .םעה תמחלמל עירכמ בוציעדכרוגכ ,רעונה לש ירקיע ךוניח־םרוגכ ,יעדמה■
 .יעדמה םזילאיצוסה לש םירפסה־רפס :המצ1ע־בר המחלמ־ילכ התע ףסונ ילארשיצראה

 תכאלמ .יניינע סיסב לע ,ירוטסיהה םזילאידטאמה לש ותוהמ רבדב סומלופה להנתי התעמ
 ,"תויחצנה תותימאה" םסקממ וררחתשנש ,וללה ולאו .לקנב הלעת אל גורטקהו ףוליסה

 ,וידליו ותשא ,דבועה ייח לש הנמאנה ותריקחב — קרפ ירחא קרפ — סקראמ לא וולתי
 ךות .תיטילופהו תיעוצקמה ותמחלמב ,תוברתבו ךוניחבו ףהב ,וירוגמדהיבבו תשורחהדויבב
 םש ול ןיאש ,ודוסימ־יתרוקיבו חכופמ םזינאמוה ,השעמלדכזינאמוהה תרות תא ודמלי ךכ

 .םחולה םזימקראמה :חז אלא רחא

 טסקטה תריסמב עקשוהש למעה תורמלו ,וננמז ןושלב רבדמ "לאטיפאקה״ש יפ־לע־ףאו
 םנמא .תעשעשמו הלק אהת ותאירקש ,ארוקה תא הלשנ אל ,הסיפתל רתויבדדלקה הרוצב
 .תויזעול תואצוה המכו המכמ האירקל רתוי־החונ אהת תירבעה האצוהה יכ ,תווקל ונא םיצור

 ,הדיקשו חור~ךרוא לש ןחבמ ינפל ארוקה תא רפסה דימעי תאז ותרוצב ףא םלואו

 הצעל ונתעד ףרצנ תאזל־יא ."הרוחסו ןוממ" — 1בש הנושארה השרפה יבגל דוחיבו
 םעפו ,תללוכ האירק — הנושארל :םיימעפ וארקל יוצר הז ןיעמ יעדמ רפסש ,העדונ,ד

 .ויתופסותבו ויטרפב רתוי-קיודמ ןויע ךות — היינש

 תירבעה הכירעה דצמ .ובש תופסותב עייתסי םא רמוחה לע ארוקה רבגתי םוקמ־לכמ
 ןמ תומוקמל תוכיישה הלא) תוריבסמ תורעה ,םיירקיעה םייוטיבה לש ןולמ רפסל ופסונ
 לש המישר ןכו ,(.ל .א .מ ש״ע ןוכמה תופסות י״פע תומגרותמ הפיה תורפסהו היגולותימה
 "טאדזיאטראפ" ׳צוהבש) יסורה טסקטה ,ירוקמה־ינמרגה טסקטה ןיב רתויבדביטלוב םישרפה

 ילגנאה טסקטהו ,(בונאפטס .א ידי-לע ךרענו יקסטואק .ק לש האצוהה י״פע םגרות ,1935
 וב היהי הז רודמ .(סלגנא ידי־לע ךרענו גנילווא דראודאו רומ לאומס ידי-לע םגרותש)
 ."לאטיפאקה" לש ויתודלות יבגל "ירוטסיה שוח" ולגיש םיארוקה םתוא ליבשב דחוימ ןיינע

 ,רתוי "םימותסה" תומוקמב בורה יפ לע ולח תונושה תואצוהה ויב םישרפההש ןמכמ ךא

 .הלא תומוקממ םוקמב האירק ךות לקתיישמ םהב ןייעי ארוק לכש יוארה ןמ ירה

 ,תומשהו היפארגוילביבה חתפמ ,םייללכה םיחנומה חול ושמשי םיפסונ רזעי־ילכ תניחב

 'חתפמ .ונידי לע ונקתוהו .ל .א .מ ש״ע ןוכמה ידי~לע םעט־בוטבו הבר תוריסמב וכרענש

 םשל םיאתמה ןיינעה תא לקנב אוצמל ,ותאירק םייסש ארוקה ידיב עייסי םיניינעה
 ,ףסונ ןויע

 ־תפילחו סלגנא לש תיראלופופה היזנצרה תופסותל ופרוצ תירוקמה האצוהה תובקעב
 אובמה" לש ריבסמה וכרע תא שיגדנ דחוימב ."לאטיפאקה" רבדב םלגנא—סקראמ תורגאה

 .38 הרעה ,2 קרפ ,הנושאר השרפ •
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 ירבעה ארוקה לא

 .הללהב תיטסיסקראמה הבשחמה לכיהל ,םייניע ריאמ ,ןיוצמ אובמ ,ןינל לשמ "םזיסקראמל

 לש תיממעה האצוההש "ל .א .מ ש״ע ןוכמה לש ותמזיב ונכמת תדחוימ חור־תרוקב
 רשא םילודגה םירומהו םיגיהנמה תשולש לש םהיתומש תא הכותב דחאת" "לאטיפאקה"

 ."ימואלניבה ןויראטלורפל
 ינויער (םלגנא) "קשנ־תיב" ושמישש ,םידיחיה עדמה־ירפסמ אוה "לאטיפאקה" רפס
 ארוקה ,יאדו .ופ וארק םינוילימש רפס אוה ,תימוי־םויה םתמחלמב םילעופ ינומה ליבשב
 האירקה םנמא םאו .תוריח־יאמצ תעד־ידחוש לש וז הכורא הרושב ןורחאה היהי אל ירבעה
 — דיי לש התישאר אלא הניא איה ףא ,איהש־לכ תמדוקדדרשכה תבייחמ ״לאטיפאק״ב

 .םחולה יטסילאיצוסה השעמה תארקל המשל־היואר תינויע הרשכה

 ד ו ב ר ו ו א .ש תכרעמה םשב

 .1947 סראמב 20 ,היבחרמ



 ןינל .יא .ו

 סקראמ לראק

 םזיסקראמל אובמ



 ןינל .יא .ו

 םזיהקראמל אובמ

 !םקראמ לדאק
 .(ןיירה נ״עש היסורפ) ריירט ריעב 1818 יאמב 5־ב דלונ םקראמ לראק
 התיה .תויסנאטסטורסל רבעו 1824 תנשב ותד רימהש ,ידוהי ,ןיד־ךרוע היה ויבא
 היסאנמיגה תא רמגשמ םינכפהמ לש אל ךא ,םיליכשמ ,םידימא לש ההפשמ וז
 ,ןילרב לש וזב דכ־רחאו ןוב לש וזב הליחת ,הטיסרבינואל סקראמ סנכנ ,ריירטב
 ,וידומיל־ימי םויס םע •היפוסוליפבו הירוטסיהב לכ םדוקו ,םיטפשמה־עדמב קסעו
 לש היפוסוליפה לע ,רוטקוד ראותל היצאטרסיד ,ורוביח תא שיגה ,1841 תנשב
 ןילרבב .טסילאידיאו לגה־ידיסחמ םקראמ זא היה ןיידע ותבישח־דרדב .רוקיפא
 םיפאוש ויהש ,(םירחאו ראואב ונורב) "םיילאמשה םינאילגהח" לש גוחה לע הנמנ

 •תוינכסהמו תויטסיאיתא תונקסמ לגה לש היפוסוליפה ךותמ קיסהל

 עיגהל הליקו ןובל ותריד תא רקע ,הטיסרבינואב ודומלת תא סקראמ רמגשמ
 הרדתאקהתא הלטנש ,הלשממה לש תינויצקאיר תוינידמ התוא דא •הרוספורפל ןאכ
 ¬רבינואל וריזחהל תינש הבריס 1836 תנשבו ,1832 תנשב דאבראיוס גיבדול תאמ

 שמשל תוכזה תא ראואב ונורב ריעצה טנצודה תאמ הללש 1842 תנשב בושו ,הטיס
 .דמולמ לש םייחה־ךרד לע רתנל סקראמ תא החירכה — ןוב תטיסרבינואב .דצרס

 יתלוכסא ןהב הלגדש ,תופקשהה לש ןתוחתפתה הבר תוריהמב המדקתה םהה םימיב
 תרוקיבל 1836 תנשב רבוע ךאבראיופ גיבדול דוהיב .הינמרגבש תילאמש)ו לגה
 ולצא הרומג הערכה ידיל עיגהש ,םזילאירטאמה לא והנפמ ליחתמ זאו היגולואיתה
 היתודוסי" ורוביח םג עיפומ 1843 תנשב ;(״תורצנה לש התוהמ״) 1841 תנשב
 הנניבי — םירפס םתואמ האציש וז תררחשמ העפשה״ .״דיתעה־תייפוסוליפ לש
 .ןאבראיופ לש הלא ויבתכ לע דכ־רחא סלגנא בתכ ךכ — ״״רתוא יחש ימ קר

 עגרברב ונכפהנ ונלוכ (סקראמ םכותבו ,םיילאמשה םינאילגהה ,רמולכ) ונא"
 ,ץירה לבחב רשא םיילאקידאר םינגרוב ןלקב ומק ןמז ותוא ".דאבראיופ־ידיסחל

 ודסייו — םימיוסמ עגמ־ירשק ויה םימייק םיילאמשה םינאילגהה ןיבו םהיניבש
 םקראמ ,(1842 ראונאיב 1־ב עיפומ ליחתה) ״גנוטייצ השינייר״ יגויציזופוא ץתע
 ןדוע םקראמ הנמתנ 1842 רבוטקואב !םיישאר םיפתתשמכ ונמזוה ראואב ונודבו

 תיעיבשה הרודהמב הליהת ספדנו ,1914 רבמבונו ילוי ןיב בתכנ ץנל לשמ הז רמאמ 1
 (.ןינל־סדגנא־סקראס #>*ע ןוכמה תרמה) ."סאנארג" הידפולקיצנאה לש
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 ־תיטארקומד המגמ ,ןותעה לש ותמגמ .ןלקל ןובמ ותריד תא רקעו ןותעה לש ישאר
 .הלשממהש דע !םקראמ לש רתכירע ימיב רתוד רתוי הכלהו־הטלבתנ ,תינכפהמ
 לע הרזג ,תשלושמו הלופכ הרוזנצ לש הבוח ןותעה לע הליטמ התיה הליחתמש
 חרכה םקראמ האר ןמז ותואב .1843 לירפאב 1 םויל ןותעה לש תטלחומה ותקספה
 ידכ ותשירפב םג היה אל ךא' ,ךרועכ ותרשמ תא בוזעלו םומידב תאצל ומצעל
 םירמאמה ןיב .1843 סראמב ותעפוה זוא קיספהל ץלאנש ,ןותעה תא ליצהל
 דבלמ *.םלגנא הנומ ,"גנוטייצ השינייר״ב סקראמ םסדיפש .רתויב־םיבושחה
 .לזומ קמעב םירכיאה־םימרוכה לש םבצמ לע רמאמ םג [... ] 2הטמל םינתינה

 םיריהנ םניא תינידמה הלכלכה יקרפ יכ ,ול התארה סקראמ לש תיאנותעה ותלועפ
 .הזה עוצקמה דומלתל הבר הדיקשב הנפ ןכ־לעו ,וכרצ־לכ ול

 ,ןלאפטסוו ןופ ינ׳ג תא — ךאנציורק ריעב ,השא םקראמ אשנ 1843 תנשב
 ־תחפשמ לע הסחייתה ותשא .טנדוטס ותויהב דוע ול הסראתנש ,רעונמ ותדידי
 היסורפב םינפה־רטסינימ ,דיה ותשא לש רוכבה היחא .תינויצקאיר תיסורפ םיליצא
 1843 תנש לש ויתסב .1858 דע 1850 :רתויב־תוינויצקאירה היתופוקתמ תחאב
 םע דחיב ילאקידאר תע־בתכ איצוה ,רכנ־תמדא לע ,ןאכו ,סיראפל סקראמ רבע

 [1830—1825 אלכב בשי !םיילאמשה םינאילגהה ןיבמ !1880—1802) הגת דל׳ונרא
 תרבוח קר האצי םלוא (.קראמסיב לש ודיסח 1870—1866 ירחא ,טילפ 1848 ירחא
 םינותנש")־ "רכיברהאי השיזצנארפ־שטיוד" :תע־בתכ ותוא לש ,הנושאר ,תחא
 רתס־תצסה ,הצפהב םיישק תמחמ ,חרכהב הקספנ ותעפוה .("םייתפרצ־םייבמרג
 רבכ "םינותנש״ב ומסרפתנש םירמאמב .הגור םע תועד־יקוליח תמחמו ,הינמרגב
 לכ דגנ םינפ־אושמ אלל תרוקיב" לע זירכמה !ןכפהמכ וניניעל סקראמ עיפומ
 .ןויראמלורפה לאו םינומהה לא הנופה !טרפב "קשנה־ילכ תרוקיב" לעו ",םייקה
 ךליאו םוי ותואמו ,סיראפל םידחא םימיל םלגנא ךתדירפ אב 1844 רבמטפסב
 רתויב־ליעפ קלח ולטנ דחאכ םהינש .סקראמ לש רתויב־בורקה ודתי אוה היה
 העדונ תדחוימ תובישח) סיראפב תוינכפהמה תוצובקה לש זא־םיססותה םייחב
 חולד" ורוביחב .ארימג־דע עירכמ טפשמב המע אב סקראמש ,ןודורפ לש ותנשמל

 ־ריעזה םזילאיצוסה לש תונושה תורותב הזע המחלמ ךות ! (.1847 ,*היפוסוליפה
 ¬לורפה םזילאיצוסה לש הקיטקאטהו הירואיתה תא םתבעמו־םיחתפמ ויה ,ינגרוב
 סקראמ שרוג 1845 תנשב [...] .(םזיסקראמ) םזינומוקה וא ,ינכפהמה יראט
 רבע אוה .תיסורפה הלשממה לש התולדתשה יפ לע — ןכוסמ ןכפהמכ ,סיראפמ
 הרבסה־הלומעתל םירתס־רבחל םלגנאו םקראמ וחפתסג 1847 ביבאב .לסירבל
 המייקתנ) תתב התוא לש היינשה הדיעווב בושח קלח וחקל ,"םיטסינומוקה תתב"
 הגלפמה לש טספינאמה" תמסרופמה הזרכהה תא ורביח ,(ןודנולב 1847 רבמבונב

 תינואג תעד־תולילצבו תינואג תוריהבב .1848 ראורבפב עיפוהש ,״תיטסינומוקה
 ףא ףיקמה ,ביקעה םזילאתטאמה ־.השדחה םלועה־תסיפת הז רוביחב השרפתנ

 םיחוכיול תרוקיב :ןינל הנומ ,ןאכ ,דמטפשהש ,םזיסקראפה לש ,דיפארגוילביבב 2
 ןבו ,רעי־יצע תבינג קוח לעו תונותעח־שפוח לע יניידה *גאטדנאל״ה לש יששח בשומב

 (.ל .א .מ ןוכמה תרעה) .היגולואיתה ןמ הקיטילופה לש התוררחתשה תנגהל םירמאמ
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 םקראמ לדאק

 תידדצ־ברה תוחתפתהה־תרות איהש ,הקיטקלאידה !הרבחה־ייח לש םוחתה תא
 ,ימלועה ירוטסיהה דיקפתה לשו תודמעמה־תמחלמ לש הירואיתה !רתויב הקימעמהו

 הרבחה לש ,השדח הרבח לש הרצוי — ןויראטלורפל ול עדונה ,הכפהמה דיקפת
 .תיטסינומוקה

 ,סיראפל עיגה בושו .היגלבמ םקראמ שרוג 1848 לש ראורבפ תכפהמ הצרפשכ

 ימיב 1*מ ,עיפוה ןאכ .ןלקל ,ונייה ,הינמרגל ןאכמ רזח סראמ־תכפהמ ירחאש אלא
 ןכדועו ,("שדחה ןיירהךותע") "גמטייצ השינייר היונ" ,1849 יאמב 19 דע 1848
 ךלהמ ידי־לע ריהזמ חרואב הרשאתנ השדחה הירואיתה .םקראמ היה ישארה
 ־לע ןכמ־רחאל םג הרשאתנש םשכ ,1849 דע 1848 םינשב םיינכפהמה תוערואמה
 סקראמ .םלועה־תוצרא לכב ולחש ,תויטארקומדהו תויראטלורפה ,תועונתה לכ ידי
 ראורבפב 9־ב הכוז) ןוחצנה־תרותע דגנכש־הכפהמה ידי־לע ןידל הליחת עבתנ
 ,סיראפל םקראמ רבע הליחת .(1849 יאמב 16) הינמרגמ שרוג ךכ־רחא לבא ,(1849

 ןאכ !ןודנולל עסנו ןאכמ םג שרוג 1849 ינויב 13 םוי לש הנגפהה ירחא םלוא
 .ותומ םוי דע ררוגתה

 ןיבש תורגאה־תפילחב הריתי המגדהב ולגתנש יפכ ,םירגהמה ייח לש םיאנתה
 ,וילע הצבר .דואמל דע םישק ויה ,8(1913־ב ומסרפתנ תורמזה) םלגנאל םקראמ
 הכימתה האב אל ילמליא !קנחמ ידכ דע שממ הקוצמה ,ותחפשמ לעו םקראמ לע
 ול התיה אלש קר אל — ס ל ג נ א דצמ ,תימצע הברקהבו הדמתהב ,תיפסכה
 הילכ וילע האב התיהש קפס ןיא אלא ,"לאטיפאקה" חא םייסל םקראמל תלוכיה
 םזילאיצוסה לש םיטלושה םימרזהו תורותה — הז דבלמ .תירמוחה הקוצמה ףקותב
 המחלמ םקראמ לע וילע וסכ ,ללכב יראטלורפ־אלה םזילאיצוסה לשו ,ינגרובריעזה
 ,תוישיא תופקתה ףודהל היה סונא םיתע :וזמ הריתיו !םחר־אלל תקסוס־יתלב

 היה םירגהמה יגוחמ קחרה .("טגופ ןודאה") רתויב־תולפתהו רתויב־תופירחה ןמ
 ,[...] םיירוטסיה םירוביח לש הרדסב תיטסילאירטאמה ותנשמ תא חתפמ םקראמ
 סקראמ םינכה הז עדמב .תינידמה הלכלכה דומלתב רקיעב ויתוחוכ תא זכרמ היהו
 "תינידמה הלכלכה תרוקיבל" וירוביחב — (םקראמ לש ותנשמ :ןלהל האר) הכפהמ

 (.1867 ,1 דיכ) ״לאטיפאקה״ו (1859)

 תונשבו םישימחה תונש ףוסב תויטארקומדה תועונתה לש ןתמוקת תפוקת
 (רבמטפסב 28) 1864 תנשב .תישעמ הלועפל םקראמ חא בוש הררוע — םיששה

 ¬ניבה םילעופה־תודגאתה" — םסרופמה ןושארה לאנויצאנרטניאה ןודנולב דסונ

 ןושארה טססינאמה רבחמ היה אוה ,הז ןוגריאב היחה חורה היה םקראמ ."תימואל
 דוקש םקראמש םע .םיזורכו תעד־ייוליג ,תוטלחה לש הכורא הרדס רביח ןכו הלש
 סינכהל ףאוש היהש םע !תונושה תוצראב םילעופה־תעונת תא דכללו דחאל היה
 ־אלה םזילאיצוסה לש תונושה ויתורוצ תא תפתושמ הלועפ לש לולסמ דיתל
 תטיש] םזינויגוי־דיירטה ,ןינוקאב ,ןודורפ ,יניצאמ) יטסיסקראמ־םורטה ,יראטלורפ

 ,םלעאו םקראמ יבתכ לכ תאצוה י״פע ןלהל תונמוסמ תורגאה־תפילח רותמ תוסאטיצה 8
 חוטאטיצה !(ןץ—ן ךרכ ,תישילש הקלחמ)ןינל־םלגנא־םקראמ ש״ע ןוכמה י״ע רואל האציש

 .ונינפלש תירבעה האצוהה י״פע ןלהל תונמוסמ ןושאר רפס •לאטיפאקה" ןמ
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 ןינל .יוז .ו

 1 (הינמרגב לאסאלדוסונ תוינמיה תויטסה ,הילגנאב ילארבילה [תויעוצקמה תודוגאה
 םיסכט לשיח ירה — תולוכסאו תותיכ ןתוא לכ לש תוירואיתב םחלנו קבאנש םעו
 הטטומתנשמ .תונושה תוצראב םילעופה־דמעמ לש תיראטלורפה המחלמל דיחא
 םיחרזאה־תמחלמ" ורפסב) התוא ךירעה םקראמש — (1871) סיראפ לש הנומוקה
 ,השעמזו־שיא תקזחבו ,הריהזמ ,תעלוק ,תרדוחו־תבקונ הכ הכרעה (״1871 תפרצב
 רשפא־יא בוש ,ןינוקאב ידיסח ידי־לע לאנויצאנרטניאב גוליפ לחשמו — ןכפהמכ
 ,(1872) גאהב לאנויצאנרטניאה סרגנוק ירחא .הפוריאב ומויק תא ךישמי הזש היה
 דינל רובעת לאנויצאנרטניאה לש תיללכה הצעומהש ,הטלחהה תא סקראמ ריבעה
 תפוקתל םוקמ הניפו ירוטסיהה ודיקפת תא םייס ןושארה לאנויצאנרטניאה .קרוי
 ,ונייה —. לבת־תוצרא לכב םילעופה־תעונת לש האנשהדיאל רתוי־לודג גושגיש
 םילעופ לש תויטסילאיצוס םינומה־תוגלפמ ומקשכ ,בחורב ־התוחתפתה תפוקתל

 .תוימואלה תונידמה עקרק לע
 דוע תוצמואמ ויהש תוינויעה ויתוריקחו לאנויצאנרטניאב תצמואמה ותלועפ
 לש השודיח־הדוביעב ךישמה אוה .סקראמ לש ותואירב תא ןיטולחל ורעריע ,רתוי
 םילת־ילת םנכמ היה ךכ םשלו ,"לאטיפאקה" לש םויסה־תדובעבו תינידמה הלכלכה
 ותענמ ותלחמ ךא — (תיסורה ןושלה ןוגכ) תונושל המכ דמא היה ,שרח רמוח לש

 ."לאסיפאקה" תא םייסלמ
 ־תמדרת סקראמ םדרנ 1883 סראמב 14־ב ,ותשא וילע התמ 1881־רבסצדב 2־ב
 ,ורבק תא אצמ ןודנולבש טייגיאה תורבקה תיבב .ותסרוכב בוכש אוהשכ טקשה

 .תיב־תב טעמכ התיהש ,הנמאנה תרזועה ,טומייד ינלה דילו ותשא דיל

 סן9ראמ לש ותנשמ

 דוסיה־ימרז תשולש .סקראמ לש ויתונשמו ויתופקשה תכרעמ אוה ונזיסקראונה
 לש רחויב־תומדקתמה תוצראה שולשמ םאצומש ,19־ה האמה לש םיינחורה
 תיסאלקה היפוסוליפה :םהו .ינואגה םמילשמו םכישממ היה סקראמ תושונאה
 ,תפרצ לש םזילאיצוסהו !הילגנא.לש תיסאלקה תינידמה הלכלכה *הינמרג לש
 רשא תואלפומה תומילשהו תוביקעה .ללכב תויתפרצ תוינכפהמ תורות וב תוכורכש
 ,ויתופקשה * ןהב ודוה סקראמ לש וידגנתמ ףאש תולעמ ,םקראמ לש ויתופקשהב
 ינרדומה יעדמה םזילאיצוסה תאו ינרדומה םזילאירטאמה תא ןה תוגציימ ןתוללכבש

 — םלועבש היצאזיליביצה־תוצרא לכב םילעופה־תעונת לש תינכתו הירואית תרותב
 ־תנשמ לש ,םזיסקראמה לש ידוסיה ונכת תא ראתל ונאובבש ,תובייחמ הלא לכ

 .ללכב ולש םלועה־תפקשה לע הרצק הריקס איבנו םידקנ ,תילכלכה סקראמ

 יפוסוליפה םזילאירטאמה

 אוה היה ,םקראמ לש ויתופקשה וחתפתנו ורצונ ןהב ,1845—1844 םינשה זאמ
 ןכילעו ,ךאבראיופ גיבדול לש וידיסחמ היה :שרופמב ,ונייה ,טסילאירטאמ
 רסח ולש םזילאירטאמהש ,ךכב קרו־ךא ותרות־ייוקיל תא ןכמ־רחאל האר םג
 תובישח ,ךאבראיופ לש ותובישח תא .תוידדצ־ברו תוביקע לש הקיפסמ הדימ
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 סקראמ לראק

 ףרועדזנפ דאבראיוסש ,ךכב אקוד סקראמ האר ,"הפוקת תהתופ" תימלוע־תירוטסיה
 האמב דועש ,הז — םזילאירטאמה תא רשבמ ליחתהו לגה לש םזילאידיאל ןיזןולחל
 ,םימייקה םיינידמה תודסומה דגנ המחלמ" שידקהש דבלב אל ,תפרצב דוהיב ,18־ה
 וז) "הקיזיפאטמ לכ דגנ ...הדימ התואבו ,םג אלא" ,"היגולואיתהו תדה ...דגנ ןוגכ

 (."תחקופמה היפוסוליפה" ןמ לידבהל ,"תמסובמה היצאלוקפסה" לש עמשמב
 (."יתורפסה ןובזע״ב "השודקה החפשמה")

 ,יאקצע אשונל וכפוה וליפא אוהו — הבישחה־דילהת (סקראמ בתכ) לגה לצא״
 ,הברדא ,ילצא ...ישממה לש אוה (דילומה ,רצויה) םוגרוימד — האידיא ולצא הנוכמה

 (.13 ׳טע ׳ר) ״.םדאה לש והומב ומוגרתו ירמוהה לש וקתעה אלא ילאידיאה ןיא

 ,םלגנא .רס בתכ סקראמ לש וז תיטסילאירטאמ היפוסוליפ םע הרומג המכסה ךות
 תא ליכה סקראמ — [...] ״גנירהיד־יטנא״ ורוביחב וז היפוסוליפ ראתל ואובב

 :רומאל — םיבותכב דוע הז רוביח לש ונכת

 ,ותוירמוחב איה םלועה לש תיתימאה תודחאה ...ותיינחב הניא םלועה תודחא"
 ...עבטה יעדמו היפוסוליפה לש הכשוממו הכורא תוחתפתה ידי־לע ...החכוה וזו
 ילב רמוח יוצמ היה אל םוקמ םושבו םלועל .רזנוזוה לש ותיינה ןפוא איה העונתה
 ראותת אלש םשכ ,ראותי אל העונת אלב רמוח ...ןכ היהיש ןכתיי אל ףאו ,העונת
 םה ןכיהמו ,םתימאל םה המ העדותו בשחמ :לאשנ םאו" ..."רמוח אלב העונת
 רוצי ומצע םדאהשו ,םה םדאה לש וחומ ירוצי הלא לכש ,אצמנ זא יכ — םיעבונ
 יכ ,ומצעמ ,אליממ רבתסמ זאו !דחי התאו ותביבס ךותב התפתהש ,אוה עבטה
 םידגונ םניא ,עבטה ירוצי אלא םניא םה ףא רבד לש ופוסבש ,םדאה לש וחומ ירוצי
 .היה טסילאידיא לגה" ".ול םימיאתמ אלא ,עבטה ראש לש תומילשה־ףוריצל
 לע םלגנא רבדמ םיתע) תויומד ול ויה אל וחומב ולעש תונויערה :רומאל
 ,רפיהל אלא ,םיישממה םיווהמהו םימצעה לש ,רתוי וא תוחפ ,תוטשפומ (*"תוקתעה"
 ,,האידיא,ה לש תומשגומ תויומדכ קר ול וארנ םהב הלחש תוחתפתההו םימצעה

 .4"האירבה ינפל דוע םש־יא תמייק התיהש

 ולש ,תופקשהה תא הצרה "ךאבראיופ גיבדול" ורוביחבש ,םלגנא דירדירפ
 אלא סופדל הז רוביח רסמ אלו — ךאבראיופ לש היפוסוליפה לע ,םקראמ לשו
 דאבראיופו לגה לע 1844/45 תנשמ סקראמ לשו ולש דיה־־בתכב ןייעו רזחש רחאל

 ;רומאל ןאכ בתוכ — תיטסילאידטאמה הירוטסיהה־תסיפת לעו

 איה ,השדחה לש ןכש לכ אלו ,איהש היפוסוליפ לכ לש הלודגה דוסיה־תלאש"
 וא חורה ,ןומדק המ ...עבטהו הורה ןיבש ,...הילההו בשהסה ןיבש סחיה תלאש
 הלאש לע ובישהש הבושתה יפל םילודג תונחמ ינשל םיפוסוליפה וקלחנו ...ז עבטה
 ,רבד לש ופוסב ,וחינה ,רמולכ ,עבטה תמועל הורה תוינומדק תא וחינהש הלא .וז
 תא וארש ,םירחאה .םזילאידיאה הנחמ ויה — ...אוהש גוס התאמ םלוע־תאירב

 8".םזילאירטאמה לש תונוש תולוכסאל םיכייתשמ ,ןומדקכ עבטה

 (תירבעה ׳צוהה) .ןינל לשמ תפסות *
 ,72—71 ׳מע ,1943 םילעופ תירפס תאצוהב ירבעה םוגרתב ,״גנירהיד־יטנא״ יפל 4

88—89, 62—63, 51. 
 "םירזובג םיבתכ" ,"תיסאלקה תינמרגה היפוסוליפה תמיתחו ךאבראיופ גיבדול" יפל 5

 ,226—225 ׳טע ,1942 ,םילעומ תירפס תאצוה ,,א ךרפ ,סלגנא־סקראמל
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 ןינל .יא .ו

 ןיא (יפוסוליפה םנבומב) םזילאירסאמו םזילאידיא םיגשומב רחא שומיש לכ
 — םזילאידיאה תא ןיטולחל החד קר אל םקראמ .הכובמ סינכהל ידכ אלא וב
 דוהיב הצופנה ,הפקשהה תא םג אלא — תדב ,תרחא וא וז הרוצב ,דימת וורכה
 לכ לע ,םזיביטיזופ ,םזיציטירק ,םזיציטסונגאה תא ,טנאקו םוי לש ,הלא ונימיב

 "ינויצקאיר" רותיווכ ויניעב הבשחנ הז גוסמ היפוסוליפ — !םינושה םהייוליג
 םזילאירטאמה תא לבקל תינשייב ךרד״כ — רתויב בוטה הרקמבו ,םזילאידיאל

 ל״נה םירוביחה דבלמ — הוושה ןודנה ןיינעב ״.איסהרפב ול שחכתהלו יאשחב
 11866 רבמצדב 12 םוימ סלגנא לא סקראמ לש ובתכמ תא — םקראמו סלגנא לש

 טסילאירסאמכ בוש הלגתנ״ש ,ילסקאה .ת םסרופמה עבטה־רקוחב םקראמ ןד ןאכ
 תולכתסהב.תמאב םיקסוע ונאש ןמז לכ" :ריהצהו דמעו ,"תונורחאה םינשבמ רתוי
 לבוק םקראמ הז םעו !"ירמוחה םוחתמ רוזחל םלועל לכונ אל בוש ,הבישחבו
 שי דוהיב .םזימויה ,םזיציטסונגאה ינפב "תירוחא תלד בוש חתפ םג" אוהש ,וילע

 .חרוכו שפוח ןיבש סחיה רבדב סקראמ לש ותסיפת תא שיגדהל

 סיניבונ ןיאש הדימב קר חרוכה אוה רוויע, .חרוכה תרכה" — עמשמ ,״שפוח״
 א־(״גנירהיד־יסנא״ב סלגנא) ".רתוא

 יטקלאידה וכופיהבו עבטה לש תיביטקייבואה ותויקוחב הרכה :רמול הצור
 לבא רכוה אלש הז — ״ומצעלשכ םצעה״ לש וכופיה םע דחי) שפוחל חרכהה לש
 .("תועפות״ל "םימצעה תוהמ" לש הכופיה ,"ונליבשב םצע״ל — הרכהב ונשי
 םירבדש ןכש לכ אלו) *ןאבראיופ לשמ הז תוברל ,"ןשי״ה םזילאירטאמבש יוקילה
 םתעדל — (טושלומו טגופ ,רנביב לש ״יראגלוו״ה םזילאירטאמב םירומא הלא
 ־איבה אלו "ינאכמ ורקיעב" היה הז םזילאירטאמ .1 :דכב היה סלגנאו סקראמ לש
 םג דירצ הלא ונימיבו) היגולויבהו הימיכה לש השידחה תוחתפתהה תא ןובשחב
 ־אל היה םדוקה םזילאידטאמה .2 !(תילמשחה רמוחה־תיירואית לש :ףיסוהל
 תא תוצמל עדי אלו (יטקלאיד־יטנא :ןבומב ,יזיפאטמ) יטקלאיד־אל ,ירוטסיה
 תוהמ" תא םיספות ויה .3 !תוידדצ־ברבו תוביקעב תוחתפתהה לש הייארה־תדוקנ
 ,םימיוסמה) םייתרבחה םיסחיה לש ...לכה־דס״כ אלו ,"הטשפה״כ "תושונאה
 דועב — םלועה תא ״םישרפמ״ אלא ויה אל ךכ ךותמו ,״(םיירוטסיהה־םיישממה
 הלועפה" לש התובישח תא םיניבמ ויה אל ,רמולכ !"ותונשל" :אוה רקיעהש

 .8"תינכפהמה ,תישממה

 הקיטקלאידה

 רתויב־הרישע ,דתויב־הפיקמ תוחתפתה־תרות התוא ,לגה לש הקיטקלאידה
 לש רתויב־לודגה גשיהה תא םלגנאו םקראמ ואר הב — רתויב־הקימעמו ןכותב

 לש ,תוחתפתהה־ןורקע לש רחא חוסינ לכ .תיסאלקה תינמרגה היפוסוליפה
 דלהמה לש שקיעו ףוליסכ םהל הארנ ,ןכות־לדו ידדצ־דח םהל הארנ ,היצולובאה

 .147 ׳םע ,ל״נכ י•
 .279 ׳מע ,ל״נכ ׳א ,״םירחבנ םיבתכ״ב ,״לאבראיוס לע תוזית״ ׳ר 8
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 סקראמ לראק

 ררטסאטאקב ,תוציפקב תמשגתמ איה תורידנ םיתעל אלו) תוחתפתהה לש יתימאה
 .הרבחבו עבטב (תוכפהמב **תופ

 דוהמ העודיה הקיטקלאידה חא ונלצהש ,טעמכ םידיחיה ונייה יכונאו םקראמ"
 ־אירטאמה הסיפתה ןוחל הונסנכהו הינמרגבש תיטסילאידיאה היפוסוליפה תואושמ
 ,הקיטקלאידה תטיש ליבשב אוה ןחוב־ןבא עבטה" ".הרבחהו עבטה לש תיטסיל
 לש עפש הז ןחבמ ליבשב קפיס אוהש ,ינרדומה עבטה־עדמ לש וחבשל רמאייו
 תודוסיה תכיפה לש ,םינורטקלא לש ,םוידאר לש תילגתה ינפל ובתכנ םירבדהו) רמוח
 ,עבטב שחרתמש המ יב ,החכוהה תא איבה ךכו ,םויל םוימ ךלוהו רבטצמה ,(*רכו

 .7"תיזיפאטמ ךרדב אלו ,שחרתמ אוה תיטקלאיד ךרדב ,רבד לש ופוסב
 תניחב םלועה תא סופתל ןיאש" — םלגנא בתוכ ךכ — ״לודגה ןויערה־בא"
 םיביציה םימצעהש ,םיכילהת לש סקלפמוק תניחב אלא ,םירמגומ םימצע לש סקלפמוק
 םינתשמ ,םיגשומה ,ונייה ,ונחומבש תוינויערה םהיתואובבמ תוחפ אל ,ןיע־תיארמל■
 ,ןיע־תיארמל ,תוירקמ לכ םעו ;ןללכו תווהתה לש תקסופ־יתלב תונתשה םהב
 תוחתפתה ,רבד לש ופוסב ,ךדד המצעל ןאב תסלפמ ,תיערא הגיסנ לכ ףרהו
 העדותה ךותל ׳ךליאו לגה ימימ דוהיב ,רדסו־סנכנ הז לודג ןויער־בא — תמדקתמ
 הדומש ימ המוד וניא ךא .טעמכ ןיררוע וילע ןיא וז ותוללכבש ,ךכ ידכ דע הליגרה
 םוהת לכב ,ויטרפ לכל תואיצמב ותוא םישגמש ימל דבלב הרימאב הז ןויערב

 ".הריקחל דמועה םוחתו
 1 שודק ,טלחומ ,רמגומ רבד םוש ךל ןיא (תיטקלאידה היפוסוליפה) היבגל״
 ךילהתה דבלמ — הינפב דמוע רבד ןיאו * רבועו־ףלוחה תא לכמו־לכב הלגמ איה
 *ןוילעה לא ךומנה ןמ ףוס־ןיאל דע תולעתה לש ,ןולדחו תווהתה לש קסופ־יתלבה

 .8"בשוחה חומב ךילהת ותוא לש ותופקתשה אלא הניא המצע איהו

 ,העונתה לש םייללכה םיקוחה לע עדמה" איה הקיטקלאידה םקראמ יפל :ןכבו
 ".םדאה בשחמב םגו ינוציחה םלועב םג

 .וחתפל ךישמהו ונמיה לביק סקראמ — לגה לש היפוסוליפבש הז ינכפהמ דצ
 םיעדמל לעמ דומעתש ,היפוסוליפל קוקז וניא בוש" יטקלאידה םזילאירטאמה
 — היקוחו הבישחה תרות״ איה — תמדוקה היפוסוליפה ןמ דוע ראשנש המ ״.םירחא

 יפל םגו ,םקראמ־חסונ יפל הקיטקלאידה ".הקיטקלאידהו תילאמרופה הקיגולה
 ףאש אלא ,ה?גולואיםונג ,הרכהה תרות םויכ םיארוק ונאש המ השוריפ ,לגה־חסונ
 התווהתה תא לילכהלו־רוקחל הילע ,ונייה ,ירוטסיה לופיט האשונב לפטל הכירצ וז

 .הרכה לא הרכה־יאמ רבעמה תא ,התוחתפתהו הרכהה לש
 העדותה ךותל רויש־אלל טעמכ ,היצולובאה ,תוחתפתהה ןויער רדח ונימיב
 לש היפוסוליפה ךרד לע אלו ,תורחא םיכרדב השחרתנ וז הרידח דא ׳תיתרבחה
 ואציש םע ,םלגנאו םקראמ ידי־לע ןויער ותואל ןתינש ,הז חוסינבש אלא .לגה
 היצולובאהדויירואיתמ רתוי ןכוח־רישעו רתוי־ףיקמ הברהב והירה — לגה תאמ
 ךא ,הרבע רבכש םיבלשה תא לוכיבכ תינש תרבועו־תרזוחש תוחתפתה .החיכשה

 ¬תשחרתמה ,תוחתפתה * (״הלילשה תלילש״) רתוי־הלענ םיסב לע ׳תרחא הרוצב

 (תירבעה ׳צוהה) .ןינל לשמ תפסות *
 .50—49 ,37 ׳מע ,ל״נכ ,"גנירהיד־יטנא" דיהמ

 ־םקראמ ,"תיסאלקה תינמרגה היפוסוליפה תמיתחו ךאבראיופ גיבדול" :סלגנא .ם
 .248—247 ׳מע ,׳א ךרכ ,״םירחבנ םיבתכ״ ,סלגנא

23* 



 ץני .יון .ו

 .תינכפהמ תוחתפתה *- *לוכיבכ ,תיניילול הרוצב אלא ,רשי וקב אל תרבועו
 תופכה תכיפה ז״תויגרדהב תוקספה" — :תופורטסאטאקב הכורכ ,תוציפקב
 ידי־לע ,הריתסה ידי־לע יוליג ידיל םיאבש ,םיימינפ תוחתפתה־יכרד — ;תוכיאל
 ■ןותב ןותנ ףוג לע םילעופה ,הנחבהל־םיגתינה תומגמהו תוחוכה לש םתושגנתה
 רשקו תידדה־תולת — ; הנותנ הרבח לש הימוחתב וא ,הנותנ העפות לש תולובגה

 ןאכו) העפותו העפות לכב רשא םידדצה לכ לש ,קתני אל רשק ,רתויב־קדוהמ
 ןתיל ידכ וב שיש ,רשק ;(םישדח םידדצ םעפב םעפ הלגמו חאב הירוטסיהה
 הקיטקלאידה יווקמ םידחא םיווק הנה — ,העונתה•לש ,ייקוח ,דיחא םלוע־דילהת
 ותרגא ׳ר)•החיכשה תוחתפתהה־תדותמ רתוי איה ןכות־תבורמש ,תוחתפתהה־תרותכ
 לשמ "תויצעה תוימוטוכירט״ל געל ףוצרה ,1868 ראונאיב 8־מ םלגנאל סקראמ לש
 אלא ןאכ ןיא — תיטסילאירטאמה הקיטקלאידב ןבברעל םיאב םאש ,ןייטש

 (.חור־תורעב

 תיטסילאירטאמה הירוטסיהה״תסיפת

 רשא תוידדצ־דחהו תומילשה־רדעיה ,תוביקעה־יא לע םקראמ לש ותדימע
 ידיל איבהל" •ןרוצ שי יכ ,הרכה ידיל ותאיבהש איה — ןשיה םזילאירטאמב
 שדחמ הז עדמ תונבלו יטסילאירטאמה סיסבה םע ...הרבחה עדמ תא הינומרה
 אלו ,היג״דה ךותמ העדותה תא ריבסמ ללכב םזילאירטאמה םא ".הזה סיסבה לע
 תושונאה לש םייתרבחה םייחה יבגל םזילאירטאפה לש ושומישב ירה ,ךפיהל

 .תיתרבחה הףהה ךותמ תיתרבחה העדותה תא ריבסהל :איה השירדה

 רוצייה־ךילהת תא ,עבשה לא םדאה לש הליעפה ותקיז תא תפשוח היגולונכטה"
 םייתרבחה ויסחי לש רוצייה־ךילהת תא םג — דכ ידי לעו ,וייח לש יעצפא־יתלבה

 .9"םהמ םיעבונה םיינחורה םייומידה לשו

 תישונאה הרבחה יבגל הז לש ושומישב םזילאירטאמה ירקיע לש םלשומ חוסינ
 •"תינידמה הלכלכה תרוקיבל" ורוביחל אובמב סקראמ ןתנ — היתודלותו

 :הלא םירבדב

 ,םייחרכה ,םימיוסמ םיסחיב םישנאה םיאב ,םהייחבש יתרבחה רוצייה דרדב"
 רשא תמיוסמ תוחתפתה־תגרדל םימאותה רוציי־יסחי םהו ,םנוצרב םייולת־יתלבו

 הנבמה תא הוחמ הלאה רוצייה־יסחי לש תוללוכה .םהלש םיירמוחה רוצייה־תוחוכל
 ינידמו יטפשמ לע־ןיינב ססונתמ וילעש ,ילאירה סיסבה תא ,הרבחה לש ילכלכה
 םייחה לש רוצייה־ןםוא .תומיוסמ תויתרבח העדות־תורוצ תוליבקמ [סיסבל] ול רצואו
 העדותה אל .ינחורהו יטילופה ,ילאיצוסה םייחה־דילהת תא ללכב הנת© םיירמוחה
 .םתעדות תא תעבוק תיתרבחה םתיינה ,רפיהל ,אלא ,םתיינה תא תעבוק םישנאה לש
 ידיל הרבחה לש םיירמוחה רוצייה־תוחוכ םיאב םתוחתפתה לש תמיוסמ הגרדב
 ־ידירוי יוסיב אלא םהל הז ץא .םצעב — םע וא ,םייוצמה דוצייה־יסחי םע הריתס
 לש תוחתפתה־תורוצמ .התע דע םיענו םיגח ויז( םכותבש ,ץינקה־יסחי — יספשמ
 לש הפוקת תחתפנ יזא .תוחוכה םתואל םילבכל הלא םיסחי םיכפהנ רוצייה־תוחוכ
 וא תוריהמב ,ויפ לע דפהנ ,ילכלכה סיסבה לש ותונתשה םע .תילאיצוס הכפהמ

 .89 הרעה ,304 דנע ׳ר 9
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 ןיב דימת קתב,דל שי הלאב תוביפהל תוננובתהב .םוצעה לעה־ןיינב לב ,תויסאב
 ־1קאה רוצייה־יאנתב — עבטה־עדמל רשא תונמאנב תעבקנה — תירמוחה הכימתה
 ,תויפוסוליפה וא תויתונמאה ,תויתדה ,תויטילופה ,תויטסירויה תורוצה ןיבו ,םיימונ
 ווסכסה תא םתעדותב םיססות םדא־ינב ןדי־לעש ,תויגולואידיאה תורוצה :רוציקב
 ־ידניא ארקנש הפ לע טפשמ איצוהל ןיאש םשב .הערכה ידב דע וילע םיקבאנו הזה
 'תפוקת לע ןויל רשסא־יא ךכ שממ ,ובלב המדמ ומצע אוהש המ יסל םואודיוו

 ־ןותמ וז העדות ריבסהל שי :ןכ לע רתי אלא ,הלש העדותה ךותמ וזכ הכיסה
 תבו םייתרבח רוציי־תוחוב ןיב יוצמה דוסבסה ךותמ ,םיירמוחה םייחה לש תוריתסה
 ,םיקיתע ,םייתאיסא רוציי־ינפוא ןייצל רשפא םיללוכ םיווקב ...םייתרבח רוציי־יסהי
 הרבחה־תרוצת לש תומדקתמ תופוקתכ — םיינרדומ־םיינגרובו םיילאדואיפ
 : 1866 ילויב 7*מ םלגנאל ותרגאב סקראמ לש הרצקה ותחסונ הוושה) .10״תילכלכה

 (".רוצייה־יעצמא י״ע הדובעה־ןוגריא לש ותעיבק לע ונלש הירואיתה.

 ביקעה שומישה :ןובנ רתוי וא — תיטסילאירטאמה הירוטסיהה־תסיפת
 םייוקיל ינש הקליס — תויתרבחה תועפותה םוחת לע ותוטשפתהו םזילאירטאמב
 ,רתויב בוטה הרקמב ,וללה :תישאר .תומדוקה הירוטסיהה־תורות לש םיידוסי
 םתלועפל םיילאידיאה םימרוגה תא קר — הריקחה אשונכ ןמצעל תורחוב ויה
 1 םימרוג םתוא םלועל־איבהש והמ ,שורדלו־רוקחל אלב ;םדא־יגב לש תירוטסיהה
 םיסחיה תכרעמ תוחתפתהבש תיביטקייבואה תויקוחה ירחא תוקחתהל אלב
 ־יבלש לעו םיסחי םתוא לש םהישרש לע תעדה תא ןתיל אלב ;םייתרבחה
 ןיטולחל תוחינזמ ויה תומדוקה תוירואיתה ,תינש .ירמוחה רוצייה לש תוחתפתהה
 תא הנקה ירוטסיהה םזילאירטאמה ולאו ,ןיסולכואה ינומה לש םהיתולועפ תא אקוד
 םהייח־יאנת תא עבטה־יעדמ לש תונקיידב רוקחל ,הנושארה םעפב ,תורשפאה
 םקראמ ינפל .םיאנת םתואב ולחש םייונישה תא רוקחל ףאו ,םינומהה לש םייתרבחה
 לש המירע ,רתויב־בוטה הרקמב ,הירוטסיהה־תביתכו "היגולויצוס״ה תוקפסמ ויה
 ךילהתב םידדוב םידדצ לש רואית ןכו תודבועמ־יתלבו ןיעטוקמל תורובצ תודבוע
 ־ברו רתויב־הפיקמ יוליג־תריקח ליבשב *חדה תא ןייצ םזיסקראמה .ירוטסיהה
 תורוצתה לכב תונוונתההו תוחתפתההו תווהתהה דילהת לש רתויב תידדצ
 וז תורתוסה תומגמה לש ןתוללכב ןדו רקוח היהש ךות — תוילכלכה־תויתרבחה
 םרידגהל רשפאש—רוצייהו םייחה יאנת לע ולא תא דימעמ היהש ־תת ;וז תא
 תא קלסמ היהש ךות ;הרבחבש םימיוסמה תודמעמה לש — קוידה־תילכתב
 ;ןתרבסה יבגל וא "תוטילש" תודיחי תואידיא תריחב יבגל תורירשהו םזיביטקייבוסה
 ,ללכה ןמ תואצוי אלל ,תואידיאה לכ לש ןהישרש יכ ,חיכומו־הלגמ היהש ריתי
 ,יאדו .םיירמחה רוצייה־תוחוכ לש םבצמב םלוכ םיצוענ ,תונושה תומגמה לכ לשו
 םהיתומגמ תועבקנ הפ ידי־לע לבא !םהלש הירוטסיהה תא םישוע םמצע םישנאהש
 תואידיאה לש תויושגנתהל הביסה המ .םישנאה תונומה לש דוחיבו ,םישנאה לש
 תורבחה לכ ךותב ןתוללכב וללה תויודגנתהה תוהמ יהמ ,תודגונמה תופיאשהו
 םיווהמה םהש ,םיירמוחה םייחה לש םייביטקייבואה רוצייה־יאנת םה המ ,תוישונאה
 םיאנתה לש תוחתפתהה קוח וחפ ,םישנאה לש תירוטסיה תונתלעפ לפל סיסב

 .179—177 ׳םע ,ל״נכ ,םלגנא־סקראמל ״םירחבנ םיבתכ״
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 ןינל .י* .ו

 רקחל ורדה תא הארהו תעדה תא םקראמ ררוע םיניינע םתוא לכ לע—,הלאה
 יהירה התוידוגינ לכ םעו המוצעה התוידדצ־בר לכ םעש ,הירוטסיהה לש יעדמ

 .ייקוחו דיחא ךילהת

 תודמעמה תמחלמ

 הצקה לא הצקה ןמ תודגונמ הלא לש םהיתופיאש הנותנ הרבח ךותבש
 הירוטסיההש >םד תוריתס־יאלמ םיירוטסיהה םייחהש > םירחא לש םהיתופיאשל
 חסונו ,הרבחו םע לכ ךותב קבאמ ןכו ,תורבחו םימע ןיב המחלמ ונינפל הלגמ
 ,םולשו המחלמ לש ,היצקאירו הכפהמ לש םיידוירפה םיפוליחה תא םג ךכ לע
 .לכל תועודי תודבוע ןה ולא לכ — ,תונוונתה וא הריהמ תומדקתהו ןואפק לש
 ותוא ךותב תויקוח תולגל רשפאיש ,ךרדהדווחנהל טוחה תא ןתנ םזיסקראמה
 קר .תודמעמה .תמחלמ לש הירואיתה איהו — ןיע־תיארמלש והובורהותו ךובמ
 וא תמיוסמ הרבח לש הירבח לכ ןיב תופיאשה לש ןתוללכל רקחה ,שדקוי. םא
 תופיאשה תאצות לש תיעדמ הרדגהל ךרדה ליבות זא קר ,תורבח לש ,הצובק ךותב
 לש םהייח־יאנתו םבצמ ינושב ץוענ תודגונמה תופיאשה לש. ןרוקמ ךא .וללה

 .הרבחו הרבח לכ תקלוחמ םהיפלש תודמעמה

 "יטסינומוקה םספינאמ״ב םקראמ .בתוכ דכ — ״הכ דע הרבח לכ לש הימי ירבד״
 ךכ־רחא ףיסומ ףכ — תויאמקה ,תודעה לש הירוטסיהה תא הז ללקמ איצוהל)

 .תוידמעמ תומחלמ לש םימיה־ירבד םה" — (סלגנא

 וללכ .הילושו ןמוא־ינגרוב ,תימצו ןוראב ,יאבלסו יצירטאפ ,דבעו ןירוח־ןב
 םהיניב ומחלנ ,הז תמועל הז דוגינב דימת ודמע — םיאכודמו םיאכדמ :רבד לשי
 הרומתב םעפ לכ המייתסנש המחלמ ,היולג םיתעו תרתסנ םיתע ,תקסופ־יתלב־ המחלמ

 ...םימחלנה תודמעמה לש ףתושמ ןוילכב וא הלוכ הרפהה לש תינכפהמ
 אל ,תילאדואיפה הרבחה לש ,הנברוח ךותמ המקש ,תינרדומה תינגרובה הרבחה
 תודמעמ — םינשיה םוקמב — התלעה קד איה .םיידמעמה םידוגינה תא הלטיב
 תפוקת ,ונתפוקת ךא •המחלמל תושדח תורוצ ,יוכידל םישדח םיאנת ,םישדח
 הלוכ הרבחה .תודמעמה־ידוגינ ךותל תוטישפ הסינכהש דכב תנייטצמ׳ ,תונגרובה
 ,םילודג תודמעמ ינשל ,םילודג םיביואדוונחמ ינשל רתויו רתוי תכלוהו־תגלפתמ

 .11ךויראטלורפו תונגרוב — הרישי תודגנתהב הז תמועל הז םידמועה

 לש הרושב תיפוריאה הירוטסיהה האיבה הלודגה תיתפרצה הכפהמה זאמ
 איהו ,תוערואמה לש יתימא דוסי ותוא — תדחוימ המיגדה ךות ,יוליג ידיל תוצרא
 המכ המבה לע התלעה תפרצב היצארוואטסרה־תפוקת רבכ .תודמעמה תמחלמ
 ,תוערואמה תא לילכהל וגהנש םע וללהו ׳12(רית ,היינימ ,וזיג ,יריית) םינוירוטסיה
 .תיתפרצה הירוטסיהה לכ תנבהל חתפמבכ תודמעמה תמחלמב ריכהל אלש ולכי אל

 תודסומה תפוקת ,תונגרובה לש אלמה הנוחצנ תפוקת ,רתויב השדחה הפוקתה ךא
 תרדוחה ,הלוזה תונותעה לש ,(תיללכ אל םא> הבחר הריחב־תוכז לש ,םיגיצנ לש
 לשו ,םיכלוהו־םיאגה ,םיריבכה םילעופה־ידוגיא לש הפוקתה ז׳וכו ,םינומהה ךותל
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 םקראמ לראק

 םיתעל םג םא) הריתי המגדהב התלעה וז הפוקת — רכו םיקסעה־ילעב־תויודחאתה
 התויהל תודפעמה־תמחלמ תא ("תינויצוטיטסנוק" ,"המלש" ,תידדצ־דח הרוצב
 לש "יטסינומוקה טספינאמה" ךותמ אבה עטקה .תוערואמה לש תימינפה הפיחדה
 ידכ ,הירוטסיהה עדמ תאמ עבות סקראמש תועיבתה ןה המ ,ונל הארמ סקראמ
 ךורכש המ — תינרדומה הרבחב דמעמ לכ לש ובצמב יביטקייבוא חותינ עצבל

 :דמעמו דמעמ לכ לש תוחתפתהה־יאנת חותינב

 אוה ודבל ןויראטלורפה קר ,תונגרובה לומ םויכ םידמועה ,תודמעמה לכמ"
 !הלודגה היישעתה םע םילכו םינוונתמ תודמעמה ראש .תמאב ינכפהמ דמעמ

 .וז לש התרצות םצע אוה תיראטלורפה
 םלוכ — רכיאה ,ןמואה ,ריעזה רהוטה ,ריעזה ןיישעתה—םייניבהדוובכש
 וליצהלו םייניב־תובכש תקזהב םמויק תא חיטבהל ידכ ,תונגרובה לע המחלמ םירסוא
 םיינויצקאיר :ןכ לע רתי .םה םיינרמש אלא ,םיינכפהמ םה ןיא :ךכיפל .ןוילכה ןמ
 ירה — םיינכפהמ םה םאו .תינרוחא הירוטסיהה לגלג תא ריזחהל םה םיסנמ ,םה
 אל ירה !תיראטלורפה ךותל רובעל םה םידיתע יכ ,םיאורש ךותמ אלא הז ןיא
 ירה ;אובל־םידיתעה םיסרטניאה לע אלא ,םיניגמ םה הווהב םהלש םיסרטניאה לע

 .13"תיראטלורפה לשי וז לע בצייתהלו רובעל ידכ םה םתדמע תא םה םישטונש

 תוריהזמו תוקימעמ תואמגוד םקראמ הלעמ 14םיירוטסיה םירוביח לש הרדסב
 ,דמעמו דמעמ לכ לש ובצמ חותינ לש ,תיטסילאירטאמה הירוססיהה־תביתכ לש
 המחלמ איה תודמעמ־תמחלמ לכ" המ ינפמו דציכ .שממ שוחב חיכוה ףאו
 םייתרבח םיסחי לש תשר התוא הכבוסמ המ ,םיגד© ונאבהש עטקה ".תיטילופ
 ,חתנמ םקראמ היהש — דיתעה לא רבעה ןמ ,ינשל דחא דמעממ רבעמ־יבלשו

 .הלוכ תירוטסיהה תוחתפתהה לש היתואצות תא חסנלו־עובקל אבש דע
 ,רתויב־ףיקמה ,רתויביקימעמה השומיש־הרושיא תא האצמ םקראמ לש ותרות

 .תילכלכה ותנשמב — םיטרפה־יטרפל דע

 םקראמ לש תילכלכה ותנשמ

 )רבד־חתסב סקראמ רמוא ךכ — ״הז ירוביח לש הנורחאה ותילכת״
 ",תינרדומה הרבחה לש ילכלכה העונתה־קוח תא ףושחל :איה" — ״לאטיפאק״ל
 רוצייה־יסחי לש יוליג־רקח .תינגרובה ,תיטסילאטיפאקה הרבחה לש ,רמול־הצור
 — הנוילכו התוחתפתהו התווהתה לע ,תירוטסיה הניחבמ תמיוסמ ,הנותנ הרבחב
 רוצייה טילש תיטסילאטיפאקה הרבחב .םקראמ לש תילכלכה ותנשמ ןכות הנה

 .הרוחס לש החותינב םקראמ לצא חותינה ליחתמ ןכילעו ,תורוחס לש

 ררעה
 איה תינשו !םדאה לש ויכרצמ ךרוצ קופיסל םצע ,לכ םדוק .איה הרוחס
 *־דרש .שומיש ־לש ־ךרעל ותכפוה םצע לש ותוליעי .רחא םצעב ןיפוליחל ןתינש ,םצע
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 ןינל .יא .ו

 םיוסמ רפסמ ףלחתמ היפלש ,היצרופורפ ,םחי אוה הליחת (םתס ךרע וא)ןיפילחה
 ןויסגח .דחא גוסמ שומיש־יברע לש םיוסמ רפסמב דחא גוסמ שומיש־יכרע לש
 םיוושמ ,םידראילימלו םינוילימל ,הלאכ ןיפילח־ישעמ יכ ,ונל הארמ םוי־םוי לש
 האןשהמ רתויב־םיקוחר ,רתויב־םינושה ןמ ויהיו — שומיש־יכרע ינימ לכ הדמתהב
 ףתושמה דצה והמ — רתויב־םינוש םיגוס ינב םימצע םתוא לכ .תידדה
 לש תמיוסמ תכרעמ ךותב קספה אלב הזל הז םתוושהל רשפא ודי לעש ,םהל
 םדא־ינבש ךות .הדובע־ירצות םהש ,אוה םלוכל ףתושמה דצה ז םייתרבח םיסחי
 .רתויב םינוש הדובע־יגוסל ןויווש םינקמ םה ירה ,סהירצות תא םהיניב םיפילחמ
 םינרציה םירציימ ויפלש ,םייתרבח םיסחי לש הטיש שמשמ תורוחס־לש־רוציי
 ןיפילחה־השעמ םעו (תיתרבח הדובע־תקולח) םינוש םיגוסמ םירצות םידדובה
 ,תורוחסה לכב יוצמה ,ףתושמ ותוא :ןכבו .ידדהא םיוושומ וללה םירצותה לכ
 םדא־תדובע אלא ,םיוסמ יפואמ הדובע וניא ,םיוסמ רוציי־ףנעב תישעמ הדובע וניא
 םוכסב גצוימה ,תמיוסמ הרבח לש ללוכה הדובעה־חוכ .םתס םדא־תדובע ,תטשפומ
 ךכל היאר :דיחיו־דחא ישונא הדובע־חוכל ןאכ בשחנ ,תורוחסה לכ לש םיכרעה
 תגציימ הניא המצעל הרוחסו הרוחס לכ םגש ,ןאכמ .ןיפילח־ישעמ לש םידראילימב
 עבקנ דרעה־דועיש .תיתרבח הניחבמ יחרכהה הדובעהדמז לש םיוסמ קלח אלא

 הדובעה־ןמז ידי־לע ,ונייה ,תיתרבח הניחבמ תיחרכהה הדובעה תומכ ידי־לע
 .ןותנ שומיש־ךרע לש ,הנותנ הרוחס לש התנקתהל תיתרבח הניחבמ יחרכהה

 םיוושמו םהיגוסב־םינושה ם הירצות תא ןיפילח ידיל םיאיבמ (םישנאה) םהש םע,
 יו1ש" םיוושמ םה תונושה םהיתודובע תא ירה — ,םיכרע תקזחב ,ידדה דוש םתוא

 ,!־*ושעי ןכ ךא ,תאז םתושעב ועדיי אל .םדאדודובע תקזחב ,ידדה

 היה ךירצש אלא !קית) ןלכלכ רמא ךכ — םישנא ינש ןיב סחי אוה ךרעה
 לש הטישה תפקשה ךותמ קר .םימצע לש הטעמב םומכ םחי :רמולו ףיסוהל
 ,םיסחי לש *תירוטסיה ,תמיוסמ הרבח־תדוצת ךותב םימייקה ,םייתרבח רוציי־יסחי
 ־ינוילימ תינשנו־תרזוחה ,ןיפילחה לש תינומה־העפות התואב יוליג ידיל םיאבה

 .ךרעה לש ותועמשמ תא ןיבהל ןתינ וז הפקשה ךותמ קר—םימעפ םינוילימ

 ־אופק הדובע־ןמז לש תמיוסמ הדימ אלא ןניא ,םיברע תקזחב ,תורוחסה לכ,
 ".דמועו

 רבוע ,תורוחסב המולגה הדובעל עדונש לופכה יפואה לש טרופמ חותינ ירחא
 ליטמ סקראמש ,תירקיעה המישמה .ןוממה לשו ךרעה־תרוצ לש חותינל סקראמ
 ־דומיל !ךרעל רשא תינוממה הרוצה לש התווהתה רקח :איה ,ןאכ ומצע לע
 ,םידדובה ןיפילחה־ישעמב לחה ,ןיפילחה תוחתפתהב ירוטסיהה ךידהזוה לש יוליג
 הרוחס לש תמיוסמ תומכ :"תירקמ וא תדדוב ,הטושפ ךרע־תרוצ") םיירקמה
 ,תיללכה ךרעה־תרוצל דעו (תרחא הרוחס לש תמיוסמ תומכב התוא םיפילחמ תחא
 דעו ,הדיחיו תחא ,תמיוסמ הרוחסב תונוש תורוחס לש הרוש םיפילחמ ןאכש

 ,תמיוסמ הרוחס התוא שמשמו בהזה עיפומ ןאכש ,ךרעה לש תינוממה ותרוצל

 .60 ׳םע ׳ר 15
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 םקראמ לראק

 ־רוצייו ןיפילחה תוחתפתה לש הנוילע האצות וז ,ןוממה .יללכה טנלאויוקאה שמשמ
 רשקה לע ,םיטרפה־תודובע לש יתרבחה יפואה לע הסכמו שטשטמ ,תורוחסה
 תא חתנמ םקראמ .תחא הביטחל םדחאמ קושהש םידיחיה םינרציה ןיב יתרבחה
 םיקרפב ללכב ומכ) ןאכ םגו ,טרופמו קדקודמ חותינ ןוממה לש םינושה וידוקפית
 האצרהה־תרוצ יכ ,עובקלו ןייצל רתויב בושח ("לאטיפאקה" לש םינושארה

 השעמל המע האיבמ ,ןיע־תיארמל תינדפק־תיביטקודד הרוצ םיתעלו ,תטשפומה
 .תורוחסה־רוצייו ןיפילחה־דילהת לש םתוחתפתה תודלותל תודבוע לש םוצע דמוח

 ןומונה־תורוצ .םדוק־יאנת ול תשמשמ תורוחסה־יפילח לש תמיוממ המר ...ןוממה"
 רצוא ,םולשת־יעצמא וא ,רוזהמ־יעצמא וא ,דבלב תורוהסל־טנלאויוקא — ,תודחוימה
 דוקפית לש תיסחיה ותערכהו הנושה ופקיה יפל לכה ,תודיעמ ןלוכ — ימלוע־ןוממו

 .16"יתרבחה רוצייה־דילהתב רתויב םינוש םיבלש לע ,רחא וא הז

 ךרעה־ףדוע

 החסונה .ןוהל ןוממה ך$הנ ,תמיוסמ תוחתפתח־תגרדל תורוחסה־רוציי עיגהשמ
 הרכמנ ,ונייה ,(הרוחס) ם — (ןוממ) מ — (הרוחס) ם :התיה תורוחסה רוזחמל
 :איה ןוהה לש תיללכה החסונה ולאו .תרחא הרוחס תונקל תנמ־לע הרוחס
 ןוממה לש ירוקמה ךרעה תססות .(חוירב) רכממ םשל היינק ,ונייה ,מ—ם—מ
 רוזחמב ןוממהש ,הדבועה .ךרע־ףדוע סקראמ יפב היורק — רוזחמה ךותל לטוהש
 תכפוהש איה ":הפסוה" התוא .לכל העודי — ״ךלוהו־ףיסומ״ יטסילאטיפאקה

 .תירוטסיה הניחבמ רדגומו דחוימ סחי ,יתרבח רוציי־לש־סחי אוהש ,ןוהל ןוממ
 וינפל ןיא הז רוזחמ ןכש ,תורוחסה־רוזחמ ךותמ עבונ אהי ךרעה־ףדועש רשפא יא
 ,ריחמה־תססוה ךותמ עבונ אהיש ,רשפא־יא םגו !םיטנלאויוקא לש ןיפילח אלא
 םירומא םירבדה ךא — םירכומהו םינוקה לש ,םיחלרהו םידספהה ונזאתי ךכ ירהש
 ידכ .ילאודיווידניא הווהמב אלו הרבחה לש תעצוממו תינומה העפותב אקוד
 ,הרוחס — קושב ...תולגל ...ןוממה־לעב״ לע ,ךרע־ףדוע גישהל היהי רשפאש
 — "ךרע לש רוקמ שמשל ,הנימב תדחוימה הלוגסה ול אהת ישומישה־הכרע םצעש
 הרוחסו .ךרע־תריצי לש ךילהת ןמזברב אהי ,היוליב ךילהתש ,הרוחס :עמשמ
 ,הדובע — אוה הדובעה־חוכב שומישה .םדא לש ותדובע חוכ :היוצמ םג תאזכ
 — הזו ,וכרע יסל הדובעה־חוכ תא הנוק ןוממה־לעב .ךרעה תא תרצוי הדובעהו
 הניחבמ יחרכהה הדובעה־ןמז ידי־לע עבקנ — תרחא הרוחס לכ לש הכרעכ
 .(ותחפשמו לעופה לש ומויקל תואצוהה ידי־לע ,ונייה) התנקתהל שורדה ,תיתרבח
 עינהל ,ונייה ,וב שמתשהל ודיב תושרה ירה ,חדובעה־חוכ תא ןוממה־לעב הנקשמ
 תועש 6 ךשמב רציימ לעופה לבא .תועש 12 :דיגנ — םלש םוי דבוע אהיש ,ותוא
 ךשמב ולאו > ותייחמ תא ריזחהל ידכ הב שיש ,תרצות (״יחרכה״ הדובע־זמז)
 אל ןוהה־לעבש "תרצות־ףדוע" רציימ אוה (הדובעה־ןמז־״ףדוע") תועשה 6 דאש
 הפקשהה תדוקנמש ,אצוי .ךרעה־ףדוע תא רציימ אוה ,ונייה — ותרומת םליש
 םיאיצומש ,עובקה ןוהה :ןוהה לש ויקלח ינש ןיב ןיחבהל ונילע רוצייה־דיל׳דת 7*
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 םא) וכרעש — (רכו ימלג רמוח ,הדובע־יעצמא ,תונוכמ) רוצייח־יעצמא לע
 ,הנתשמח ןוההו — רומגה רצותה לע יוניש־אלל רבוע (ןיעטוקמל םאו תחא־תבב
 אלא ,יוניש־אלל ראשנ וניא הזה ןוהה לש ךרעה .הדובעה־חוכ לע םיאיצומש
 אסבל התא הצור :ןאכמ .ךרע־ףדוע תריצי ידי־לע הדובעה־דילהתב ךלוהו־הבדתמ
 ־ףדוע תא תוושהל ךילע ׳יבוח ,ןוהה ידי־לע הדובעה־חוכ לש ולוצינ תגרד תא
 ונאבהש המגודב .דבלב הנתשמה ןוהה לא קר אלא ,ללוכה־ןוהה לא אל ךרעה
 ,6:6 — סחי ותוא סקראמ הנכמ ךכ — ךרעה־ףדוע לש רעשה ,אופיא ,היהי

 .םיזוחא 100 ,ונייה

 ןוממ־ימוכס רבצה ,תישאר :איה ןוהה לש ותווהתהל תירוטסיה בא־תחנה
 לש ,תיסחי "הדימב ,ההובג תוחתפתה־תמר דצב ,םידיחי םישנא ידיב םימיוסמ
 — הלופכ תועמשמב ״ישפח״ לעופ לש ותואיצמ ,תינשו !ללכב תורוחסה־רוציי

 ־יעצמאו עקרק לוטנ ,ישפחו ,ותדובע־חוכ רכממ תעב תולבגהו תועיגמ לכמ ישפח
 לש ,םימשה־ףועכ־[״ישפח"] רקפה לעופ לש ותואיצמ ,ונייה — ללכב רוציי

 .ותדובעדזוכ תריכמ ידי־לע אלא םייקתהל לוכי וניאש "יראטלורפ"

 ־םוי תכראה ידי־לע :םיירקיע םידותמ ינשב ךרעה־ףדוע תא לידגהל רשפא
 ־ףדוע") יחרכהה הדובעה־םוי לש ורוציק ידי־לעו ("טלחומ ךרע־ףדוע") הדובעה
 הנומת ונינפל ללוגמ והירה ,ןושארה דותמה תא חתנמ םקראמש ךות .("יסחי ךרע
 לשו ,הזמ ,הדובעה־םוי לש ורוציק ןעמל םילעופה־דמעמ תמחלמ לש תיזוידנארג
 ןעמלו (17־ה דע 14־.ד תואמה) הדובעה םוי תכראה ןעמל הנידמה־ןוטלש תוברעתה
 האב "לאטיפאקה" רואל־אצי זאמ .הזמ ,(19־ה האמב תשורחה־יתב תקוחת) ורוציק
 עפש התלעהו םלועב היצאזיליביצהרחוצרא לכב םילעופה־תעונת לש הירוטסיהה

 .איהה הנומתה תמגדהל תושדח תודבוע לש

 תא קדוב אוה ירה ,יסחיה ךרעה־ףדוע לש ורוציי תא חתנל םקראמ אבשמ
 ־לע הדובעה לש תויביטקודורפה תאלעהל םיירקיעה םיירוטסיהה םיבלשה תשולש
 זהרוטקאפונאמו הדובע־תקולח .2 *טושפ הלועפ־ףותיש .1 :םזילאטיפאקה ידי
 ־ינמיס תא ףושחל סקראמ ןאכ קימעה המכ דע .הלודג היישעתו תונוכמה־ןונגנמ .3
 ןיב ,רעוומו טלבומ — םזילאטיפאקה תוחתפתה לש םיינייפואהו םיידוסיה רכיהה
 היסורב "תיתיב היישעת" היורקה וז רבדב םירקחמה יכ ,ךכ ךותמ םג ,ראשה
 ורכזנש השולשה ןמ םינושארה םיבלשה ינש תמגדהל רמוח לש בר עפש םילעמ
 הראותש יפכ ,הלודגה היישעתה לש תינכפהמה התעפשהל עגונש המו .הלעמל
 האמה תיצחמ ךשמב ,יוליג ידיל האב וז העפשה ירה — 1867 תנשב םקראמ ידיב

 .(רכו ,ןאפאי ,היסור) "תושדח" תוצרא לש המילש הרדסב ,זאמ הרבעש

 ,ונייה ,ןוהה רבצה תא חתנמ סקראמש ,חותינה שדחו רתויב בושח .דועו
 םיישיאה ויכרצ ליבשב אל הז קלחב שומישהו ןוחל ךרעה־ףדועמ קלח לש ותכיפה
 .תועטה תא הליג סקראמ .שדח רוציי ליבשב אלא ,ןוהה־לעב לש תוסירפאקה וא
 לכש ,החינה וז > (תימס םדא ימימ) תיסאלקה תינידמה הלכלכה לכ־םדוק התעטש
 אוה ףעתסמ השעמל ךא .הנתשמה ןוהל חפסנ ןוהל ךפהיל דיתעה ךרעה־ףדוע
 ־אקה לש ותזוומפתה ךילהתב ,המוצע תובישח .הנתשמ ןוה תוברל ,רוציי־יעצמאל
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 עובקה ןוהה לש וקלחש ,הדבועל תעדונ ,םזילאיצוסל ותכיפה ךילהתבו םזילאטיפ
 .הנתשמה ןוהה לש ולודיגמ הריתי תוריהמב לדגו־ךלוה (ןוהה לש ללוכה־םוכסב)
 רציימו ,הנוכמה ידי־לע םילעופה לש םתקיחד תא שיחמ ןוהה רבצהש םע
 ¬ליה" יורקה תא םג רציימ אוה ירה — ידגנה בטוקב הקוצמו דחאה בטוקב רשוע

 הייסולכואה־ףדוע" תא וא םילעופ לש "יסחיה ףדועה" תא ,"יתיישעתה םיאולימ,ד
 תא ןוהל ול הנקמו תונושמו תונוש תורוצמ תורוצ שבול הזו ,"יטסילאטיפאקה
 דצב ,וז תורשפא .ללכה ןמ תאצויו הריהמ הבחרה רוצייה תא ביחרהל תורשפאה
 חתפמה תא ראשה ןיב ונל תנתונ ,רוצייה־יעצמאב רשא ןוהה־רבצהו יארשאה
 תוצרפתה תויטסילאטיפאקה תוצראב םיצרפתמה ,רוציי־ףדוע לש םירבשמה תנבהל
 ־תולודג תוקספהב ךכ־דחאו ,םינש רשעל םעפ עצוממב הליחת ,ונייה ,תידוירפ
 ־אטיפאקה םיסב לע ןוהה רבצה .ךכ לכ תועובק ןניאש ,רבשמל רבשמ ןיב רתוי
 לש תומילא־תדרפה :ינושארה רבצה,ד יורקש המ ןיבל וניב ןיחבהל שי — םזיל
 הטישה ,הדעה־תומדא תבינג ,םתמדאמ םירכיאה שוריג ,רוציי,ד־יעצמאמ לעופה
 "ינושארה רבצהה" .רכו ןגמ־יסכמ לשו הנידמ,ד־תובוח לש הטישה ,תילאינולוקה

 תא ינשה בטוקבו ,"ישפחה" ןויראטלורפה־שיא תא דחאה בטוקב רציימש אוה
 .טסילאטיפאקה תא ,ןוממה־לעב

 םקראמ ראתמ "יטסילאטיפאקה רבצהה לש תירוטסיהה המגמה" יפוא תא
 :הלא םירבדב

 ,הומכדיאמ םימחר־עדת־אל תוילאדנאוב עצובמ םירישיה םירציימה לש םלושינ"
 םראב רתויב־תוינונטקה ,רתויב־תומהוזמה ,רתויב־תובעותמה תוואתה רצי ךותמו
 ותוגזמתה לע לוכיבכ ססובמה ןיינקה ,וילעב לש ולמע ירפ ,יטרפה־ןיינקה .ןתמטשמ
 קחדנ — (*ןמואהו רכיאה לש) ותדובע־יאנת םע ,יולת־יתלבה ,דבועה־דיחיה לש
 לבא ,םירחא־תדובע לש הלוצינ לע דסוימה ,יטסילאטיפאקה יטרפה־ןיינקה ידי־לע

 דמועש אוה ולשרקשמב דבועה לעופה אל התעמ ...תילאמרופ הניחבמ תישפח
 .םיבורמ םילעופ לצנמה ןוהה־לעב אלא — לושינל

 רוצייב וב םיעובטה ,םייטננאמיאה םיקוחה קחשמ ידי־לע םשגתמ חז לושינ
 ןוה־ילעב לטוק ןוהה־ילעבמ דחא לכ .תונוהה לש םזכרה ידי־לע ,ופוג יטסילאטיפאקה
 ,םיטעומ ידיב םיבורמ ןוה־ילעב לש םלושינ םע וא ,הז זכרה םע דיב די .םיבורמ
 לדגו־ךלוה הדימ־הנקב הדובעה־ךילידת לש תיפותישה הרוצה :םיחתפתמו־םילוע
 !המדאה לש ןכותמה הלוצינ !עדמב ,תעדמ־שומיש ,ינכטה שומישה !תורידתב
 !ףתושמ שומיש אלא םהב שמתשהל ןיאש הדובע־יעצמאב הדובע,ד־יעצמא לש םלוגלג
 לש רוציי־יעצמאבכ םהב םישמתשמשמ ,רוצייה־יעצמא לכב ןוכסחה־תדימ תגהנה
 קושה לש תשרה ךותב םימעה לכ לש םבוליש־םרוזיש !תיתרבח ,תתווצמ הדובע
 ־תחופשמ .יטסילאטיפאקה רטשמה לש ימואלניבה יפואה םג חתפתמ ךכבו — ימלועה
 ותוא לש תונורתיה לכ תא עורזב־םילטונה ,ןוהה־יליא לש םרפסמ תודימתב דלוהו
 הקוצמה תעפש תכלוהו־הלדג — םמצעל ןילופונומ םתוא םישועו הכיםה*דילהת
 האוגה ,םילעופה דמעמ לש וירמ םג לדג ךא ,לוצינה ,ןווינה ,דובעישה ,ץחלה
 ־אטיפאקה רוצייה־ךילהת לש ןונגנמה ידי־לע ןגרואמו דחואמו ןמואמ אוהו תודימתב
 דחי חרפו הלעש ,רוצייה־ןפנא ליבשב םילבכל רפהנ ןוהה־ןילופונומ .ומצע יטסיל
 ,הדוקנל םיעיגמ הדובעה לש התרבחהו רוצייה־יעצמא לש םזפרה .ונוטלש תחתו ימי

 .ל .א .מ ןוכמ — ןינל לשמ תססות
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 חאב .ץפונת וז הפילק .תיטסילאטיפאקה םתפילק ןיבל םניב דוע םילשהל ןיאש
 .1,"ולשוני םילשנמה .יטסילאטישאקה יטרפה־ןיינקה לש הנורחאה ותעש

 ־אקה" לש ינשה ןרכב הלעמ םקראמש רותיבה םג אוה שדחו דואמ בושח
 םקראמ לטונ ןאפ םג .יתרבחה ללוכה־ןוהה לש היצקודורפרה חותינ — "לאטיפ
 לש הלכלכה ןמ ןטק קלח אל ,תינומה העפות אלא תילאודיווידניא העפות אל
 לש םתאיגש תא ןקתמ םקראמש ךות .התוללכב הלוכ הלכלכ התוא אלא ,הרבחה
 לש ללוכה־רוצייה תא קלחמ והירה ,הלעמל רכזנש יפכ ,םייסאלקה םינלכלכה
 ־יעצמא לש רוציי .וו־ו ,רוציי־יעצמא לש רוציי .1 :תולודג תוקלחמ יתשל הרבחה
 יתרבחה ללוכה־ןוהה לש רוזחמה תא תוירפסמ תומגוד יפ־לע קדוב והירהו :הכירצ

 .רבצה ךותב םגו םדוקה ףקיהה יפל היצרופורפב םג ,ונייה ,ותומילשב
 לש היעבה ,ךרעה־קוח סיסב לע ,תרתפנ "לאטיפאקה" לש ישילשה ךרכב
 אצומ־תדוקנש ,הלכלכה עדמב הלודג תומדקתה יהוז .עצוממה־םיחןרה־רעש תווהתה
 תיתרבחה הלכלכה ,הלכלכב תוינומה־תועפות תושמשמ םקראמ לש ויחותינל
 קפתסהל הליגר הב ׳,תורחתהה לש ןוציחה־חטש וא םידדוב םירקמ אלו ,התוללכב
 הליחת .תינרדומה "רססה־תלעות לש הירואית״ה וא ,תיראגלווה תינידמה־הלכלכה
 ותולצפתהל רבוע אוה ךכ־רחא קרו ,ךרעה־ףדוע לש ותווהתה תא םקראמ חתנמ
 ןיבו ךרעה־ףדוע ןיבש סחיה אוה חוירה .תיעקרק הטנרו תיבר ,חויר :הז לש

 עובקה ןוההש ,רמולכ)"הובג ינאגרוא בכרה" לעב ןוה .קסעב עקשוהש ללוכה־ןוהה
 ןתונ (יתרבחה עצוממה תא רבועה הדימ־הנקבו ,הנתשמה ןוהה לע וב הלוע
 ןתונ "ךומנ ינאגרוא בכרה" לעב ןוה ולאו !עצוממה רעשה ןמ ךומנ םיחמ־רעש
 םתקתעה־םתרבעה ,תונוהה ןיבש תורחתהה .עצוממה םיחתה־רעשמ הובג רעש
 םיחנרה־רעש תא םירקמה ינשב םימצמצמ — והנשמל דחא רוציי־ףנעמ תישפחה
 הנותנ הרבח ךותב תורוחסה לכ לש םיכרעה־םוכס .עצוממה לע ותוא םידימעמו
 םידדובה רוצייה־יפנעבו םידדובה םיקסעב ךא !תורוחסה־יריחמ םוכס םע ההדזמ
 ,ןרוציי־יריחמ יסל אלא ןכרע יפל אל ,תורחתהה תעפשהב ,תורוחסה תורכמנ

 .עצוממה חוירה תוברל עקשומה ןוהה תא םיליכמ וללהו
 םיכרעה ןמ םיטוס םיריחמה יכ ,הילע םיקלוח ןיאשו לכל העודיה הדבועה
 ,ךרעה־קוח דוסי לע ןיטולחל הריבסמ םקראמ וז הדבוע — םינזאתמ םיחןרה יכו
 ומוצמצ לבא .ןהיריחמ םוכס םע ההדזמ תורוחסה לכ לש םיכרעה םוכס ןכש
 הוהמ וניא — (םיילאודיווידניאה) םיריחמה לע ותדמעהו (יתרבחה) ךרעה לש
 ־ינרצי לש הרבחב יכ ,ירמגל ןבומו :רתויב־ךבוסמ הוהמ אלא ,רישי ,טושפ

 הלגתתש ןכתיי אל ,קושבש רשק אלא הזב הז םירושק םמאש ,םירזופמ תורוחס
 ידדהה ןלוטיב ךות — תיתרבח ,תעצוממ ,תינומה־תויקוח תקזחב אלא תויקוחה

 .ןאכל םאו ןאכל םא ,תוילאודיווידניאה תויטסה לכ לש
 עובקה ןוהה לש רתוי ריהמ לודיג :השוריפ הדובעה־תויביטקודורפ תאלעה
 הנתשמה ןוהה לש היצקנופ אוה ךרעה־ףדועו ליאוה ךא .הנתשמה ןוהה תמועל
 אלו ,ללוכה־ןוהה ןיבל ךרעה־ףדוע ןיבש סחיה) םיחמה־רעש יכ ,ןבוי ירה ,דבלב

 .630—629 ׳םע ׳ר 17
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 םקראמ לראק

 חתנמ םקראמ .דרילו־ךליל הייטנ ול שי (דבלב הנתשמה וקלח ויבל ןושארה ןיב
 וא התוא תוריתסמ ןהש ,תוביסנ לש הרדס ןבו תאזה הייטנה תא טורטורפב

 .הדגנ תולעופ
 רתויב תוניינעמה תוישרפה תא רוסמנו הנמנש ,ןכ לע דוע בכעתנש אלב
 רובענ — ינוממה ןוהלו ירחסמה ןוהל ,ךשנה־ןוהל תושדקומה ,ישילשה ךרכב רשא
 םירצותה לש םרוציי ריחמ .תיעקרקה הטנרה לש הירואיתה :רתויב־בושחה ןיינעל
 תוצראב םיאצמנ םלוכש ,תועקרקה־יחטש םוצמצ תמחמ — עבקנ םייאלקחה
 לע אל רוצייה תואצוה ידי־לע — םידיחי םילעב לש םהידיב תויטסילאטיפאקה
 אלא םיעצוממ םיאנתב אל ,תירוביזבש־תירוביז תמדא לע אלא תינוניב המדא
 ןיבל הז ריחמ ןיב שרפהה .קושל תרצותה תקפסא ליבשב רתויב־םיעורגה םיאנתב
 ־תטנר תא עבוק (רתוי־םיבוט םיאנתב וא) רתוי־הבוט המדא לע רוצייה ריחמ
 תילאיצנרפידה הטנרה תא חתינ םקראמש ךות .תילאיצנרפידה הטנרה וא ,שרפהה
 .דמדאה־יקלח לש םתוירופב לדבהה ריתמ תעבונ איה יכ ,חיכוהו קימעמ חותינ
 הליג — המדא התואב שומיש ידיל אבש ןוהה רועישב םילדבהה ךותמ .םידדובה
 בלדומושתל היואר ןאכו ,"ךרעה־ףדוע רבדב תוירואית" םג האר) תומילשב םג
 ¬איצנרפידה הטנרה יכ ,ודראקיר לש ותועט תא (םוטרבד׳ח יבגל תרוקיבה תדחוימ
 :הברדא .תירוביז־תמדאל תידע־תמדאמ ףוצר רבעמ לש האצות אלא הניא תיל
 םירחא םיגוסל םיוסמ עקרק גוס לש ולוגלג ,םייכופיה םירבעמ םג םילחו שי
 קוח ותואו ז (רכו םירעה לש ןלודיג ,תיאלקחה הקינכטב תומדקתה תמחמ)
 תועט אלא וניאש רבתסמ — "ךלוהורוחופה המדאה־לובי לש קוח״ םסרופמ
 םיצורו םזילאטיפאקבש תוריתסהו הלבגההו םייוקילה תא םילטונש ןויסנ ,הרומח
 היישעתה יפנע לכב יכ ,שארמ־חינמ םיחמה היווש :דועו .עבטה לע םליטהל
 ־ףנעמ ןוהה תמירזל שפוח ,תורחתהה לש רומג שפוח םייק ללכב המואה־קשמבו

 התוא ינפב גייס ,ץלופונומ רציימ עקרקב יטרפה ןיינקה ולאו .והנשמל רתא רוציי
 תניוצמ וז — תואלקחה לש הירצותש ,םרוג ןילופונומ ותוא .תישטחה המירזה
 —רתוידדובג ילאודיווידניא םיחתידעשב םג אליממו ,ןוהה לש רתוי־דומנ בכרהב

 ,עקרקה־לעב !םיחמה־רעש ןוזיא לש ןיטולחל ישפחה ךילהתה ךותל םיסנכנ םניאז
 ,עצוממה ןמ הלעמל ריחמה תא םייקל תורשפא ידיל עיגמ ,ןילופונומה־שיא תקזחב
 רפוא לש תואיצמב •תטלחומה הטנרה תא רציימ ןילופונומה־ריחמ ותוא ולאו
 הטנרה ולאו ,הילכל תנתינ תילאיצנרפידה הטנרה ןיא יטסילאטיפאקה רוצייה
 *ןיינקל עקרקה תרבעה םע ,עקרקה תמאלה םע ןוגכ ,תנתינו תנתינ תטלחומה
 !םידיחיה םילעבה ידיבש ןילופונומה רוערע :העמשמ תאזכ הדבעה .הנידמה
 .תואלקחב תורחתה,ד־־שסוח לש ,רתוי־תמלשומ ,רתוי־הביקע המשגה :העמשמ
 םינגרוב ואצי הירוטסיהב םימעפ המכ יכ ,סקראמ ריעמש יפכ ,אצומ התא הז םעסמ
 איהש אלא ,עקרקה תמאלה לש וז תיביסרגורפ־תינגרוב העיבתב םיילאקידאי
 "ירקב ךליל" הרהמב איה הדיתע ןכש ,תונגרובה לש הבור־בור לצא דחפ תדדועמ

 ןילופונומ :"דואמ שיגר״ו ולא ונימיב רתויב־בושח אוהש ,רחא ןילופונומ דוע םע
 םקראמ עיבה ,תחאכ הריהבו הרצק ,תניוצמ־תיראלופופ הרוצב .דוצייה־יעצמא ל*
 תיעקרקה־הטנרה רבדבו ןוהה ןמ עצוממה־חוירה רבדב ולש הירואיתה תא ומנןע
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 ןיבי .יא .ו

 תיעקרקה הטנרה תודלותל .181862 טסוגואב 2־מ סלגנא לא ותרגאב — תטלחומה
 ־תטנר דציכ ,הארמ אוה ובש ,סקראמ לש חותינ ותוא לע עיבצהל םג בושח
 לע דבוע אוהש ותדובע ידי־לע תרצותה־ףדוע תא רכיאה רציימ ןאכ) הדובעה
 רציימ רכיאה) תילארוטאנ הטנרל וא םירצות־תטנרל תכפהנ (עקרקה־יינודא תמדא
 הייפכ" ףקותב עקרקה״ינודא ידיל הרסומו אוהרתמדא לע תדצותה־ףדוע תא
 ,ןוממב תלגלוגמ אלא תילארוטאנ הטנר התוא) ןוממ־תטנרל האלהו ("תילכלכ־לא
 ףוסבו (תורוחסה־רוציי לש ותוחתפתה תובקעב ,ונייה ,הקיתעה היסורב "קורבוא"
 קסועש ,ןלבקה תואלקחב עיפומ רכיאה לש ומוקמבשכ ,תיטסילאטיפאק הטנרל

 .הריכש־הדובע תרזעב עקרקה־דוביעב
 עיבצהל שי "תיטסילאטיפאקה תיעקרקה־הטנרה תווהתה" לש הז חותינל רשקב
 ליבשב דחוימב םיבושח) רתויב םיקודב תונויער — םקראמ לש ויתונויערמ המכ לע

 .תואלקחב םזילאטיפאקה לש ותוחתפתה לע — (היסור ןוגכ ,תורגפמ תוצרא

 ,הוולמ אהתש חרכה קר אל ...תינוממ הטנרל תילארוטאנה הטנרה לש התכיפה"
 םמצע םיריכשמה ןיינק־ירסח םוי־יריכש דמעמ לש תווהתה הל םדקתש חרכה םג אלא
 אלא עיפומ וניא הז שדח דמעמשכ ,ותווהתה תפוקת התוא ךשמב .ןוממ־רכש דעב
 םא ,הטנרב־םיבייחה םירכיאה לצא גהנמה חרכהב ,אופיא ,חתפתנ ,תיערא העפוה
 ראיפה הפוקתב רבכש םשכ ,םייאלקח םיריכש םנובשח לע לצנל ,רתוי םידימא םה

 םיתימצ םמצעל םיקיזחמ ויה ,רתוי םידימא ושענשמ ,םיתימצה םירכיאה תילאד
 ־דיתעל דפהילו םיוסמ שוכר רובצל תורשפאה טעמ־טעמ םלצא תחתפתמ דכו .םה ףא
 — תימצע הדובע םימייקמה עקרקה־ילעב ברקנ הןהתמ וז דידב .ןוח־ילעבל אובל
 תיללכה תוחתפתהה ידי־לע תינתומ םתוחתפתהש ,םייטסילאטיפאק םירכוחל הלתשמ

 19"...םירפכל תחמ יטסילאטיפאקה רוצייה לש
 תא םיררחשמ םהש דבלב אל תירפכה הייסולכואהמ קלח לש שוריגהו לושינה"
 םח — יתיישעתה ןוהה יכרצל ,דנתדובע־רמוחו םתייזזמ־יעצמא תא םמעו ,םילעופה

 .20*ימינפה קושה תא םירצוי םג

 לש םיאולימ־ליח םה ףא םירציימ םיירפכה ןיסולכואה לש םתברחהו םלודלד
 תיטסילאטיפאק ץרא לכב םיירפכה־ןיסולכואה ןמ קלח .ןוהה יכרצל םילעופ

 ,ונייה ,ינוריעה ןויראסלורפה תורושל רובעל ידכ ,הציפקה שרק לע דימת דמוע"
 ־אל היישעת לכ ןאכ הנבומ — הרוטקאפונאמ) ...הרוסקאפונאמה לש ןויראסלורפה
 דלוהו קחדנ דכו ...ד;זנת עפוש יסחיה ןיסולבואח־ףדוע לש הז ןייעמ :ןכבו (.תיאלקח

 ןוויב עוקש אוה רבכ תחאה ולגרבו ,רכשה לש םומינימה־לפשל יאלקחה לעופה
 .21"[םזירפואפ] תולדה

 לש דוסיה אוה ,דבעמ אוה התואש ,רינ־תמדאב רכיאה לש יטרפה־וניינק
 רוציי ותוא ךא .תיסאלקה ותרוצב ותוחתפתהל ,ותחירפל יאנתה אוה ,ריעזה־לעפמה
 רוצייה לש* םירצ םייעבט םיגייס ךותב אלא םייקתהל לוכי וניא ריעז־לעפמב

 םירכיאה לוצינ לדבנ וניא םזילאטיפאקה רטשמב ולאו .הרבחהו
 —---—-:-פ■---

 ותרגא םג הוושה .90—86 ׳םע ״ל .א .מ ןוכמ ׳צוה י״פע /ג דרכ ,"תורגא־תפילזז" 18
 .95—94 ׳םע םש ,1862 טסוגואב 9ימ

 .תיעיבר השרפ ,47 קרפ 2 רפס /ג דרכ "לאטיפאקה" 19
 .ונינפלש ׳צוהב 617 ׳םע ׳ר 20

 .530—529 ׳םע ,ר
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 םקראמ לראק

 :דחא אוה לצנמה .הרוצבש־לדבה אלא ...יתיישעתה ןויראטלורפה לש ולוצינמ"
 .ךשנהו יקיתופאה תועצמאב םידיחיה םירכיאה תא םילצנמ םידיחיה ןוהה־ילעב .ןוהה
 ותמדא תקלח" ,..'הנידמה־סמ תועצמאב םירכיאה־דמעמ תא לצנמ ןוהה־ילעב דמעמ
 ןמ איצוהל ןוהה־לעבל ול תושרהל ידכ הלתמא אלא תשמשמ הניא בוש רכיאה לש
 דציכ ,ומצעב גאדיש ׳ולרוגל רינה־דבוע תא ריאשהלו הטנרו תיבר ,חויר רינה

 (."תפרצב תודמעמה־תומחלמ") ".ותדובע־רכש תא איצוהל

 דמעמל ,ונייה ,תיטסילאטיפאקה הרבחה ידיל ופוג רכיאה רסומ ללכ ךרדב
 — •״יריאה רכוחה לש ותגרדל״ אוה דרוי ךכו ,ותדובע־רכשמ קלח ,ןוהה־ילעב

 ,תוביטה תחא" הצוענ ןכיה :ןכבו ״.ומצעל יטרפ םילעב אוהש ,הלתמאב הז לכו״

 לש תוצראבמ ...תוקלחה־ךיינק ןהב ררושש ,תוצראב רתוי־ךומנ האובתח־ריחמש
 תרצותה־ףדועמ קלח םנח־תנתמכ רסומ רכיאהש ,ךכב .22"יטסילאטיפאק רוציי־ןפוא

 .(ןוהה־ילעב דמעמל ,ונייה) הרבחה ידיל

 אוה" (םייאלקח םירצות ראש לשו האובתה לש) "ךומנ ריחמ ותוא :ןכבו"
 .23"םתדובע.לש תויביטקודורפה תאצות אל םינפ םושבו ,םינרציה לש םיינוע תאצות

 ידי־לע ןוונתמ ,ריעזה־לעפמה לש הניקתה ותרוצ ,ריעזה יעקרקה ןיינקה
 .דמשנו סרהנ ,םזילאטיפאקה

 רוצייהדווחוכ תוחתפתה :ללכה ןמ איצומ וביט םצע יפל תוקלחה־ךיינק״
 * תונוהה לש יתרבח זוכיר * הדובעה לש תויתרבח תורוצ !הדובעה לש םייתרבחה

 .עדמב יביסרגורפ שומיש !לודג הדימ־הנקב תומהב לודיג

 ןוהה תעקשה .םוקמ לכב לודליד וילע ואיביש חרכהה ןמ םיטמה־תטישו ךשנ
 תיפוסניא תולצפתה .עקרקה דוביעב הזה ןוהה תעקשה דעב תרדוג עקרקה־ריחמב
 תרוצב םייביסארפואוק םירותמ) ".םפוג םינרציה לש םדודיבו רוצייה־יעצמא לש
 הניחבמ רתויב־לודג דיקפת םיאלממ םהש ,םיריעז םירכיא לש תויפותיש־תודוגא
 ו הלסחל אל ףא ,וז המגמ לש החוכ שילחהל ידב אלא םהב ןיא ,תיביסרגורפ־תינגרוב
 ,םידימאה םירכיאל תלעות הברה איבמ היצארפואוק לש הז גוס יכ ,חוכשל ןיא ףא*
 תודוגאה יכ ,חוכשל ןיא תאז ףאו :םיינעה ןומהל ,םולכ אל טעמכו ,דואמ טעמ דא
 *חוכ לש ארונ זובזיב" (•.הריכש־הדובע לוצינל רישכמ תושענ ,ןפוג ןה ,תויפותישה
 הנה — ״רוצייה־יעצמא תורקייתהו רוצייה־יאנת לש תכלוהו־תמדקתמ הערה .םדא

 .24"תוקלחהדיינק לש יחרכה קוח"

 — רוצייה־ךילהת לש תיטסילאטיפאקה ותכיפה תעצבתמ היישעתבכ תואלקחב

 ".םירציימה לש [היגולוריטראמ] םירוסיה תליגמ" ריחמב קר

 חוכ תא םג רגממ םיבחרנ םיחטש ינפ לע םייאלקחה םילעופה לש םרוזיפ"
 המו .הלא לש תודגנתהה־חוכ תא ריבגמ ריעה ילעופ לש םזוכיר ולאו ,םתודגנתה
 המרזהו יביטקודורפה־חוכה תאלעה :ךכ תינרדומה תואלקחב ףא ,תינוריעה היישעתב
 .ופוג הדובעה־חוכ לש ולודלידו ונברוח ידי־לע אלא תונקנ ןניא הדובעה לש הריתי
 תא םטסלל תונמאב תומדקתה קר אל איה תיטסילאטיפאקה תואלקחב תומדקתה לכו

 .תישימח השרפ ,47 קרפ ,2 רפס ׳ג דיכ ״לאטיפאקה״ 22
 .םש 28

 .ל .א .ונ ןוכמ — .ןינל לשמ תפסות ״
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 ןיבל .יא .ר

 יטסילאטיפאקה רוצייה ןיא ־ןהיפלו ."המדאה תא סומחל תונמאב םג אלא ,לעופה
 רקרקמ אוהש םע אלא ,יתרבחה רוצייה־דילהת לש ותוויצ תאו הקינכטה תא חתפמ

 .25׳דבועה תאו המדאה תא :וללכב רשועה תונייעמ תא ןמזברב

 םזילאיצוסה
 הרבחה תכיפהב ענמיה־אלל הרכהה יכ ,רגחומ אהי ןאכ דע רמאנה ךותמ
 ךותמ קרו ךא ךכ לע קיסמ סקראמ — תיטסילאיצוס הרבחל תיטסילאטיפאקה
 תמדקתמו־תדעוצש ,הדובעהדורבחה .תינרדומה הרבחה לש תילכלכה העונתה קוח
 ,רתויב ישחומ יוליג ידיל האבשו ,הדמתחב־תרבגתמ תוריהמב רופס־ןיא תורוצב
 לודיגב ,הלודגה היישעתה לש הלודיגב ,םקראמ לש ותומ זאמל ,האמה תיצחמ הז
 םג ןכו ,םיטסורטהו םיטאקידניסה ,םילטראקה :תויטסילאטיפאקה תויודגאתהה
 ירמוחה דוסיה ןאכ — חוכבו ףקיהב לודיג ,יסנאניפה־ןוהה לש םוצעה ולודיגב
 ףוגכ ,ירסומו ילכש ףחודדווככ .ענמיה־אלל חרכהכ םזילאיצוסה אובל ירקיעה
 םזילאטיפאקה יכרב לע ךנוחש ,ןויראטלורפה עיפומ — תאזה הכיפהה תא םישגמה
 תונוש תורוצב יומיב ידיל אבש ,תונגרובב תיראטלורפה לש וקבאמ .ומצע
 תנווכמה ,תיטילופ המחלמל ענמיה־אלל ךפהנו־ךלוה ,רתויו־־רתוי ןכות־תורישעו
 .("תיראטלורפה לש הרוטאטקיד") ןויראטלורפה ידיב יטילופה ןוטלשה שוביכל
 ,הרבחה לש חניינקל רוצייה־יעצמא תרבעהל איבתש חרכהה ןמ רוצייה־תדבחה
 ־םוי לש ורוציק ,הדובעה־תויביטקודורפ לש המוצעה התרבגה ."םילשנמה לושינ״ל
 הדובעב לצופמהו יביטימירפה ריעזה־לעפמה לש ויתוברוח־וידירש תפלחה ,הדובעה

 ־אטיפאקה .הרבעח התוא לש תורשיה היתואצות הנה — תללכושמה תיביטקלוקה
 ןיכמ־ןיקתמ ןמזב־וב ךא ,תואלקחהו היישעתה ןיב רשקה תא ןיטולחל קתנמ םזיל
 ליבשב ;רשק ותוא תרזחה ליבשב םישדח תודוסי הנוילעה ותוחתפתהב אוה
 הדובעה לש ףוריצהו עדמב עדומה שומישה סיסב לע תואלקחהו היישעתה דוחיא
 ןוממשה לש ולוסיח ךות) תושונאה תובשייתהל שדח ןפוא ליבשב ;תיביטקלוקה
 דוופפוטצהה לוסיחו ,הזמ ,תורעב־תורוב לש ,םלועה ןמ תודדובתהה לש ,ירפכה
 ־אטיפאקה ידי־לע .(הזמ ,תולודגה םירעב םינומה־ינומה לש חיעבט־אלה תסוחדה
 ,החפשמה לש השדח הרוצ םינמוזמודכינכומ תונוילעה ויתורוצ לע ינרדומה םזיל
 םישגה תדובע :לדגה־ריעצה רודה ךוניחבו השאה לש התדמעב םישדח םיאנת
 תושבול — םזילאטיפאקה ידי־לע תילאכראירטאפה .דהפשמה תוררופתה ,םידליהו
 ־תובאוסמו רתויב־תוינסרהו רתויב־תוארונ תורוצ ,חרכהב ,תינרדומה הרבחב

 ןכ־יפ־לע־ףאו ;רתויב

 ינשמ םידליהו סיריעצה ,םישנה ידיב תרסומ הלודגה היישעתהש ךכ ידי־לע..."
 ימוחתל ץוחמ ,יתרבח ןוגריא םינגרואמ רוציי־יכילהתב עירכמ דיקפת םינימה
 החפשמה לש רתוי הלענ הרוצל שדחה׳ ילכלכה סיסבה תא תרצוי איה ירה — תיבה
 ־תטלחומ הרוצ םיאורש ,תלויא איה תאז ףא :ירב .םינימה ינש ןיב םיסחיה לשו
 הרוצב וא ,הקיתעה־תיאמורה התרוצב וא ׳תינמרגה־תירצונה החפשמה־תרוצב תיפוס
 לש תהא תלשלש תווהמ ולוכ וללה ,בגא ;תיחרזמה התרוצב וא ,הקיתעה־תיגליה

 !417—416 ׳טע ׳ר ־*
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 ףרוצמ םידבוע־רבח לש בכרה ותואש ,רןחומו־רורב ןכו תוירוטסיה תוחתפתה
 ,תיטסילאסיפאקה ותרוצבש יס לע ףא — רתויב־םינוש םיליג ינבו םישנו םירבגמ
 *ךילהת אלו ,רוצייה־דילהת ןעמל אלא םייק וניא לעופהש ,תירזכאה חירוקמ־תיעבטה
 חרכהה ןמ — תודבעלו תותיחשל ת&פה־רוקמ הז בכרה שמשמ ,לעופה ןעמל רוצייה

 .4*"תינאמוה תוחתפתה לש רוקמל אקוד םימיאתמ םיאנתב רפהייש

 תא ונל הארמ תשורחה־יתב תטיש

 ליגל ועיגהש םידליה לכ ליבשב ,וב םיכורכ ויהיש הז ,דיתעה לש ךוניחל טבנה"
 רוצייה תרבגהל ד1תמ תניחב קר אלו ,תולמעתהו דומלתו תיביטקודורפ הדובע ,םיוסמ
 תוחתפתה םיחתופמ םדא־ינב לש רוד תמקהל ידיחיה דותמה תניחב אלא ,יתרבחה

 .47׳האלמ

 ןבומב םג אלא ,רבעה תרבסה לש ןבומב דבלב אלו ,ירוטסיה סיסב ותוא לע
 תנווכמ ,תזעונ ,תישעמ הלועפ לש ןבומבו העיתריאללו שארמ דיתעה תייאר
 תא םג םקראמ לש ודוסימ םזילאיצוסה דימעמ וילע — הזה דיתעה תמשגהל
 ־יתלבה הרוצהו תענמנ־יתלבה האצותה ןה תומואה .הנידמהו תוימואלה לש תויעבה
 היה רשפא־יא םילעופה־דמעמו .הדבחה־תוחתפתהב תינגרובה הפוקתה לש תענמנ
 ."המואכ ומצע ןנוכיש" אלב ,ויתורוש תא ךורעלו וחורגב־ליגל סנכיהל ,קזחתהל ול
 ךא .("תונגרובה לש העמשמב אל םינפ םושב םג םא") "ימואל" היהיש אלב
 הלכמ ,םיימואלה םיגייסה תא רתוד רתוי תסרוה םזילאטיפאקה לש ותוחתפתה
 םידוגינה תא איה האיבמ םיימואלה םידוגינה םוקמבו ,תימואלה תולדבתהה תא
 יכ ,תוחתופמה תויטסילאטיפאקה תוצראב איה התימאל תמא ןכ־לעו .םיידמעמה
 תוחפל ,תיראטלורפה לש "תדחואמה הלועפה" יכו *"תדלומ םהל ןיא םילעופה"
 טספינאמה") "ודורחיש לש םינושארה םיאנתה ןמ איה" ,היצאזיליביצה־תוצראב
 ענמנ־יתלב הרכה ךותמ המק ,ןגרואמ ןוטלשדווכ ותוא ,הנידמה .("יטסינומוקה
 םייקל תאש תודמעמל הרבחה הדרפתנשמ .הרבחה לש תמיוסמ תוחתפויה־תגרדב
 תדמועה ,"הררש" אלב דוע םייקתהל הל היה רשפא־יאשמ ,םהיניב םולש
 הלועו תחמוצ הנידמהש תינמו .הנמיה הדרפתנ תמיוסמ הדימבו הרבחל לעמ לוכיבכ

 איה תכפהנ ,םיידמעמה םידוגינה ךותמ

 הנידמה תועצמאבש ,תילכלכ הטילש טילשה ,רתויבדנוצעה דמעמה לש הנידמל"
 ומצעל גישמ אוה דכ ידי־לעו ,תיטילופ הניחבמ טילשה דמעמה םג השענ אוה
 .דתיה הקיתעה הנידמה הנה .אכודמה דמעמה לש ולוצינלו ותענכהל םישדח םיעצמא

 .403 ׳טע ׳ר 29
 .398 'םע ׳ר 27

 —גסרורחישל םיאכודמה םימעה תמחלמ לש הייארה־־תדוקנמ דוהיב — תימואלה הלאשה *
 ,תיראטלורפה ידי־לע תטלשה שוביכ רחאל הנידמה תוחתפתהב תולחש תורומתה תלאשו
 םזינינלה" :וירפסב ןילאטס .י ידי־לע ףסונ ינויע חותיפ וחתופ ,׳התעיווג״ו המויק תלאש
 ,(376—371 ׳םע ,םילעופ־תירפס ׳צו.ד ׳ר ,תירבע) ״םזינינלה תויעב״ו ״תימואלה הלאשהו

 ."תימואלה הלאשהו תודמעמה תמחלמ" :ורפסב בוכןרוב .כ ידי״לע ןכי
 תויטטילאטיפאק תוצראב םג םיבצייתמ םיטסינומוקהו תפסונ תוחתפתה הלח םייתניב
 .םתדלומב תפא־לש־םיטוירטאפכ ,םילעופח־תעונת לש תימואלהו תידמעמה התמחלמ שארכ

 (.תירבעה דתהה)



 ןינל .יא .ו

 הנידמהש םשכ ,םידבעה לש םתענכה םשל םידבע,ר־יקיזחמ לש םתנידמ לכ־םדוק
 םיתימעה םירכיאה לש םתענכהל הלוצאה ידיב רישכמ התיה איה ףא תילאדואיסה
 לוצינל ץהה ידיב ילכ אלא הניא תינרדומה םיגיצנה־תנידמש םשכו ,םיםוסכהו
 ןאכו ,*"הנידמהו יטרפה ןיינקה ,החפשמה אצומ״ב םלגנא) ".הריכשה־הדובעה

 (.םקראמ לשו ולש תופקשהה תא הצרה אוה

 — תינגרובה הנידמה לש רתויב־הרואנהו רתויב־תישפחה הרוצה וליפא

 התרוצ תא קרו ,הדבוע התוא םינפ םושב תלסחמ הניא — תיטארקומדה הקילבופרה
 — הרישי־יתלבו הרישי — היצפורוק ,הסרובהו הלשממה ןיב רשקה) הנשמ איה

 ,תודמעמה לוסיח ידיל איבמ םזילאיצוסהש רות .(רכו תונותעה לש ,תודיקפה לש

 .הנידמה לוסיח ידיל ןמזברב אליממ איבמ והירה

 העיפומ הנידמהש" — "גנירהיד־יטנא״ב םלגנא בתוכ —"הנושאר הלילע התוא"
 לש המשב רוצייה־״יעצמא לע תולעבה שוביכ — תמאב הלוכ הרבחה לש הגיצנכ הב
 לש ותוברעתה .הנידמ תקזחב הלש הנורחאה תיאמצעה הלילעה םג איה — הרבחה
 ,ינשה רחא דהא םוחתב תרתוימ תישענ םייתרבח םיסחי ךותב ינידמ ןוטלש־חוכ
 חוקיפ התע םיאב םישנאב לשממ םוקמב .הילאמ תקספנו־תמלאנ איה ףוסבלש דע
 תכעוד איה !התוא ,םילסחמ, ןיא — הנידמה .רוציי־יכילהת לש הלהנהו םיצפה לע

 .28"תעווגו
 הלשהו תישפחה םתודחאתה דוסי לע רוצייה תא שדחמ ןגראתש ,הרבח התוא"
 ־תיבל :וליבשב יואר אהיש םוקמל הנידמה־ןונגנמ לכ תא ריבעת ,םינרציה לש

 .29"הזנורבה־םודרקו רושיכה דצב ,תוקיתעה תאכנ

 תורכיאה לא םקראמ לש ודוסימ םזילאיצוסה לש ותדמעל עגונש המ ,ףוסבו
 עיבצהל שי ירה ,םילשגמה לש םלושינ תפוקתב םג םייקתתו־ראשיתש ,הריעזה

 :םקראמ לש ונויער חא אטבמ אוה הב ,םלגנא לש הרמימ לע

 ־לשנל ונתעד לע הלעי אלש יאדו ,ונידיל הנידמה לש ןוטלשהדווכ עיגהב"
 ,(םייוציפב אלש םאו םייוציפב םא :לדבה ןיאו) םיריעזה םירכיאה תא תומילאב

 ־רכיאל סחיב ונדיקפת .םילודגה עקרקה־ילעב יבגל תושעל םיסונא היהנש יפכ
 ,תיפותיש הרוצל יטרפה־וניינק תאו יטדפה־ולעפמ תא ריבעהל :לכ־םדוק ,אוה ריעזה
 הניחבמו .וז הרטמל הרבחה לש התרזע תעצהו תפומל־המגוד ידי־לע אלא ,םנואב אלו
 ריעזה־רכיאל ול תוארהל ידכ ,הקיפסמ הדימב םיעצמא ונידיב שי רבכ םנמא וז

 ־.30"םתועמשמ תא סופתל וישכע רבכ עדיי יאדובש ,תונורתי לש םייוכיס

 תיראטלורפה תידמעמה המחלמל הקיטקאטה
 לש םיידוסיה וייוקילמ דחא םקראמ ףשח 1844/45 תונשב רבכש רחאל
 ,תישממה הלועפה ליבשב םיאנתה קמועל דרי אל הזש ,ונייה ,ןשיה םזילאירטאמה

 _ םקראמ שידקה ירה—וז הלועפ לש התובישח תא יוארכ ךירעהל עדי אלו ,תינכפהמה

 תלאשל ,תוינויעה ויתודובע דצב גיית ימי לכ ךשמב תקסופ־יתלב בל־תמושת
 דוחיבו ,םקראמ לש וירוביח לכ .ןויראטלורפה לש תודמעמה תמחלמב םיסכטה

 .םילעופ תירפס תאצוהב תירבע *
 .324 ׳םע ,ל״נכ 28

 .ל״נכ 89
 302 .301 דנע ,1894 ,״טייצ היונ״ .״הינמרגבו תפרצב םירכיאה תלאש״ ,םלגנא 80
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 ,1913 תנשב םיכרכ העבראב רואל־האציש ,םלגנא ןיבל וניב תורגאה־תפילח
 ,תומילשמ קוחר ןיידע הז רמוח לש וסוניכ .רמוח לש םוצע עפש וז הניחבמ םיקפסמ
 תורעהב ןאכ קפתסהל םיצלאנ אהנ ןכ־לעו .םכרצ־לכ דוביעו־הריקחו זוכירמ
 סקראמ ,הז דצ אלב םזילאירטאמ יכ ,שיגדנ ןאכו !דבלב תורצקו ןיטולחל תויללכ
 וסיסכטב תירקיעה המישמה תא .םייח־לוטנו ידדצ־דחו יאצח ןיינעל ,קדצב ,ובשח
 ־תפקשה לש תוחנהה לכ לא תינדפק המאתה ךות סקראמ עבק ןויראטלורפה לש
 לש םתוללכב תיביטקייבוא תובשחתה קר .תיטקלאידה־תיטסילאירטאמה ומלוע
 תובשחתה םג אליממו ,הנותנ הרבח ךותב םלוכ תודמעמה לכ ןיב ןילמוגה־יסחי
 הניבש ןילמוגה־יסחיב ןכו ,הרבח התוא לש תיביטקייבואה תוחתפתהה־תגרדב
 דמעמה לש ןוכנ םיסכט ליבשב דוסי שמשל הלוכי איה קר — תורחא תורבח ןיבל
 ,םהלש הקיטאטסב אל תוצראה לכבו תודמעמה לכב םינד הז םעו .שארב־דעוצה
 וז העונת לש היקוחו) העונתב אלא ,השקונ בצמב אל ,רמולכ ,הקימאנידב אלא
 םינד בוש וז העונתבו .(דמעמו דמעמ לכ לש םיילכלכה םויקה־יאנת רותמ םיעבונ
 תיחטשה םתסיפת יפל אל ףאו * דיתעה תפקשה ךותמ אלא ,דבעה תפקשה ךותמ אל
 :יטקלאיד ןבומב אלא ,םייטא םייוניש אלא םיאור םניאש ,"היצולובאה־ישיא" לש
 אלא הנש 20 לש ןניד ץא — םלגנאל סקראמ בתכ — ולאכ תולודג תויוחתפתהב

 ולפוקיש ,םימי אובל םידיתע בוש יכ רשפאש יפ־לע־ףא" ,דבלב דחא םוי וידכ
 ,תוחתפתהרוגרד לכב .(138 ׳מע ,ישילש ךרכ ,"תורגא־תפילח") ״הנש םירשע םהב
 ¬יטקייבוא הקיטקלאיד התואב בשחתהל ןויראטלורפה לש סיסכטה בייח ,העש לכב
 לש תופוקתה תא לצנל עדייש ךות ;תישונאה הירוטסיהב ,תענמנ־יתלב ,תיב
 ,בצה תומדקתהל הלושמ ,תיטא ,דמילש" היורקה תוחתפתה לש וא יטילופ קותיש
 דצמ ,שארב־דעוצה דמעמה לש המחלמה־רשוכו חוכהו הרכהה תוחתפתה םשל
 הרטמה" ןוויכב לוצינה תדובע התוא לכ — ינשה דצמ — עצביש ךותו ;דחא
 תומישמה תא השעמל רותפיש ורישכהל ידכ ,ןודנה דמעמה תעונתל ראא "תיפוסה
 תובישח תעדונ וז הניחבמ ."הנש םירשע םהב ולפוקיש" םילודגה םימיב תולודגה
 ותמחלמ לע "היפוסוליפה לש התולד״ב תחאה :סקראמ לש ויתורמימ יתשל תדחוימ
 ¬ומוקה טספיגאמ״ב היינשה ;םיילכלכה וינוגריא לעו ןויראטלורפה לש תילכלכל

 :הנושארה הרמימה וזו .תויטילופה ויתומישמ לע — "יטסינ

 םיעודי םניאש םישנא ןומה דחא םוקמב תסנכמו תקחוד הלודגה היישעתה"
 — רכשה לע הדימעה דא .םהלש םיסרטניאה יפל ,םהיניב הדירפמ תורחתהה .הזל הז
 ןויער םשל םתדכלמ בוש ...קסעה־לעב תמועל — םלוכל ףתושמה סרטניאה אוהו
 תויצילאוק אלא ןאכ ןיא הליחתמ ."[תירב] היצילאוק :תודגנתה לש דיחיו דחא
 ירה ,דהואמו דיהא דימת אוה ןוההש תמחמו ,תוצובק־תוצובק תושענ ןהמ ,תודדוב
 המחלמב .רכשה לע הדימעה ןמ רתוי הבושח תודגאתהה לע הרימשה םהל תישענ
 םישורדה תודוסיה לכ םיחתפתמו םידכלתמ — שממ םיחרזא־תמחלמ איהו — וז
 תשבול בוש ,וז הדוקנ ידיל םירבדה םיעיגמשמו .אובל־דיחעה ברקה ליבשב

 ".יטילופ יפוא תודגאתהה

 תיעוצקמה העונתה לשו תילכלכה המחלמה לש הסיסכטו התינכת ונינפל הנה
 לש תוחוכה תנכהל הכוראה הפוקתה ליבשב ,אבהל םינש־תודשע המכ ליבשב



 ןינל .ינז .ו

 המכ לע תעדה תא ןתיל דרע שי הז ןיינעב ."אובל־דיתע ברקל" ,ןויראטלורפה
 תואיגה דציכ :הילגנאב םילעופה־תעונת יפלכ םלגנאו סקראמ לש תוזימר המכו
 ןרכ ,"תורגא תפילח") "תיראטלורפה תא דחשל" תונויסנ תררועמ תיתיישעתה
 "התיחשמ" ללכב תואיג התוא דציכ !המחלמה ןמ ותוטהל ,(142 ׳מע ,ןושאר
 דע ,ןגרבתמ" ילגנאה תיראטלורפה דציכ ! (257 ׳מע ,ינש ךרכ ,םש) םילעופה תא
 תא איבהל הארנכ הצור ,תומואה לכמ רתויב־תינגרובה ,!תילגנאה] וז המואש
 ".ינגרוב ןויראטלורפו תינגרוב הלוצא ,תונגרובה דצב הל ויהיש ,ךכ ידיל םירבדה
 דרכ ,םש) "ינכפהמה ץרמה" וכותמ "ףדנתמ" דציכ ! (340 ׳םע ,ינש דרכ ,םש)
 םילעופה״ש דע ,תוחפב וא הברהב ,בר ןמז תוכחל ךירצ דציכ ! (135 ׳סע ,ישילש
 ! (138 ׳םע ,ישילש ךרכ) ״.םהב קבדש לוכיבכ תונגרובה עגנמ וררחתשי םילגנאה
 ,(תובהלתההדד־ור) התוא תילגנאה םילעופה~תעונתל הל רסח דציכ
 דציכ ! (319 דנע ,ישילש דרכ ! 1866 תנשב) ״םיקיתןה םיטסיטרא׳צה תא הנייצש
 ןיבו םילאקידארה םינגרובה ןיב" יוכ ןימ תויהל הילגנאב םילעופה־יגיהגמ םיכפהנ
 ןילופונומה־תדמע תמרוג דציכ ! (242 ׳טע ,יעיבר ־הכ !קייאילוה לע) ״,םילעופה
 ...יטירבה לעופה״ש — ןילופוגומ־תדמע התוא תסרהנ ןיאש ןמז לכו — הילגנא לש
 תילכלכה המחלמה לש םיסכטה .(511 ׳טע ,יעיבר דרכ) ״,דוע הצור וניא בוש

 *ןותמ ןאכ קדבנ — םילעופה־תעונת לש (הכלהמ ־ףוסו) יללכה הכלהמל רשקב
 .תמאב תינכפהמ ,תיטקלאיד ,תידדצ־לכ ,אילפהל־דע הפיקמ הפקשה

 תא ,תיטילופה המחלמה לש םיסכטל סחיב ,הלעה "יטסינומוקה טספינאמה"
 :אבה יטסיסקראמה ןורקעה

 םיפוחדהו םירישיה םיסרטניאהו הורטמה תגשהל םימחלנ (םיטסינומוקה) םה"
 .81"העונתה־דיתע תא םג םה םיגציימ הווהה־תעונתב לבא ,םילעופה־דמעמ לש

 ,"תירארגאה הכפהמה" תגלפמב ןילופב 1848 תנשב סקראמ דמת דכל םאתהב
 םקראמ דמת הינמרגב ".בוקארק לש דרמה תא 1846 תנשב הררועש הגלפמה איה״
 רזח אל בוש ןכמ־רחאלו ,תינוציקה תינכפהמה היטארקומדב 1849ר 1848 םינשב
 ,טנמלא האר תינמרגה תונגרובב .סיסכטה לע זא רמאש הממ והשמב ףא םלועל וב
 חיטבהל התיה הלוכי תורכיאה םע תירב קרו) ",םעב הדיגבל הליחתכלמ הטונה"

 הרבחה לש ימשרה גיצנה םע הרשפלו" (היתופיאש לש האלמ המשגה תונגרובל
 תונגרובה לש ידמעמה הבצמ תא םקראמ חתינש ,םכסמה חותינה הנה ."הנשיה
 ,תפומל־המגוד יהוז ,בגאו — ,תיטארקומדה־תינגרובה הכפהמה תפוקתב תינמרגה
 ןווכמה העונתה־דצמ קר אלו ,התעונת ידכ ךות הרבחב םזילאירטאמה ח דציכ

 תדעור ,הלעמ יפלכ תנטור ,םעב הנומא אלב ,המצע הב הנומא אלב" :...תינרוחא
 טאיגאלפ ,ןוויכ םושל ץרמ אלב ...םלועה־רעס תמחמ תדחפג־תשערג ...הטמ יפלכ
 גוהניש ךכל ןודינ ומצע האורה ,הרממדקזל לושמ—...המזי אלל ...םינוויכה לכב
 סרטניא ,ומצע לש סרטניאה תבוטל ף&־לעבו ןוסח םע לש םינושארה רעונה־ימרזב
 ,ישילש דיכ ,"יתורפסה ןובזעה" ! 1848 ״שדחה ןיירה־ןותע״) ״...ןקוזמ חוכ־שושת

 334 דנע ,ל״נכ ,*םירחבנ םיבתכ״ י1
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 םקראמ יראק

 ־תפילח") םלגנא לא תרגאב םקראמ ןייצ ןכמ־רחאל הנש םירשע ריעב .(213 ׳םע
 ,איה 1848 תנש לש הכפהמה ץלשכל הביסה יכ ,(234 ׳מע ,ישילש ךרכ ,״תורגא
 .תוריח ףותמ המחלמ לש יוכיסה םצע לע תודבע ־ןותמ טקש הפידעה תונגרובהש
 הכפהמ־יעושעש לכ דגנ סקראמ אצי ,1848/49 לש הכפהמה תפוקת המייתסנשמ
 ,השדחה הפוקתב דובעל דציכ ועדייש ,שרדו (דיליו .ו דגנו רסאש דגנ ותמחלמ)
 הכירצש ,חורה המ .תושדחה תוכפהמה תא ,לוכיבכ ,"הןילש" ךרדב הניכמ איהש
 ךכ לע דומעל לכונ — םקראמ לש ותעיבת יפל תאזה הדובעה תמשגה תא אלמל
 ־הרוחשה היצקאירה ימיב הינמרגב בצמל הכרעה וב הנתינש ,אבה עטקה ךוחמ

 :1856 תנשב ,רתויב

 הל אצמת תיראטלורפה הכפהמהש ,תורשפאב יולת אהי הינמרגב ןיינעה לכ"
 ,ינש דיכ ,"תורגא־תסילה") .*"םירכיאהדומחלמ לש לוכיבכ היינש הרודהמב ןעשמ

 (.132—131 ׳מע

 ידיל האב אל ןיידע הינמרגב (תינגרובה) תיטארקומדה הכפהמהש ןמז לכ
 לכ תא ,יטסילאיצוסה ןויראטלורפה לש םיסכטה יבגל ,םקראמ הנסה ,המויס
 לש ותדימע התיה ותעדל .תורכיאה ברקב יטארקומדה ץרמה חותיפל ובל־תמושת
 ידיב התריסמו םילעופהדועונת לכב הדיגב ...תיביטקייבוא הניחבמ" לאסאל
 םושמ אקוד• ראשה ןיבו ,(219 ׳מע ,ישילש ךרכ ,״תורגא־תפילח״) ״,םיסורפה

 ".תיסורפה תוימואלהו םירקנויה ידיב עייס״ש

 ־ףוליחב ,1865 תנשב םלגנא בתכ דכ — ״.״עירכמה הבורב תיאלקח ץראב״
 ירה. — תונותעב תפתושמ הרהצה םוסריפ לש תינכתה לגרל ,םקראמ םע תונויער
 אל הז םעו ,דבלב תונגרובה לע יתיישעתה ןויראטלורפה םשב לפנתהל ...תולפש וז
 ןויראטלורפה לש ילאכראירטאפה םילבוח־לקמב־לוצינה תא תחא הלמב ףא ריכזהל
 ,ישילש ךרכ ,"תורגא־תפילח") — ״.הלודגה תילאדואיפה הלוצאה ידי־לע ירפכה

 (.225 ׳םע (

 הכפהמה לש המלשהה תפוקת המייתסנו־הכלהשמ ,1870 דע 1864 םינשב
 ־תודמעמ לש םתמחלמ תפוקת המייתסנשמ ,הינמרגב תיטארקומדה־תינגרובה
 רמג ידיל איבהל דציכ ,רחא וא הז ד1תמ ןעמל הירטסואבו היסורפב םילצנמה
 רזסמ היהש לע לאסאל תא הניגש דבלב אל םקראמ — זולממלמ־הכפהמ התוא
 הביח] היליפורטסואל ספתנש לע טכנקביל תא םג חיכוהש אלא ,קראמסיב ירחא
 רשוקה ,ינכפהמ סיסכט עבת םקדאמ > םזיראלוקיטראפה לע ןיגמ היהו ,[הירטסואל
 — דחי םג הירטסוא־ידידי דגנו קראמסיב דגנ הנש הדימב םימהר־אלל המחלמ
 שדחמו ודגנכ אצוי דימ אלא ,יסורפה רקגויה ,"חצנמ״ל לגתסמ וניאש ,םיסכט
 לש םייאבצה תונוחצנה םע רצונש ,דוסי והוא לע אקודו ,ינכפהמה קבאמה תא
 ,219 ,213 ,188 ,157 ,145/146 ,144 ׳םע ,ישילש דיכ ,״תורגא־תפילח״) םיסורפה
 9־ם לאנויצאנרטניאה לש םסרופמה תעדה־יוליגב .(465 464 458 438 ,224
 זונמז־ינפלש דרמ ינפמ יתפרצה תיראטלורפה תא םקראמ ריהזה 1870 רבמטפסב
 המזיה תא תובהלתה־תכרבב םקראמ םדיק ,(1871) תאז לכב ,דרמה ץרפשמ ךא

 (.תירבעה ׳צוהה) — .ברועמב תילגנאו תינמרג ,רוקמב הנושלכ הטאטיצהתא איבמ ןינל *
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 לא הקראמ לש יתרגא) םינומהזז לש ,"םימשה־בל דע תרעוסה" ,תינכפהמה
 וב היה ,יטקלאידה םזילאירטאמה תפקשה ,הקראמ לש ותפקשה יפל .(ןאמלגוק

 םושמ ,תורהא תויצאוטיס המכב ומכ ,וז היצאוטיהב תינכפהמה הלועפה ןולשכב
 ־ףוס ליבשבו תיראטלורפה המחלמה לש יללכה ךלהמה ליבשב רתוי־הנטק הלקת
 תאזכ העינכ :ברק אלל העינכב ,םעפ הגשוהש הדמעה לע רותיוב היהשמ ,הכלהמ
 המחלמה־־רשוכ תא רערעלו ןויראטלורפה תורושב היצאזילארומד םורגל הלולע
 ־יעצמא לש לוצינה תורשפא תא האלמ הכרעה ךירעהל הפי עדיש ,סקראמ .ולש

 תויקוחה ןוטלש לשו יטילופ ןואפק לש תופוקתב ,[םיילאגלה] םייקוחה המחלמה
 הניג ,םיטסילאיצוסה־דגנ־קוחה אציש רחאל ,1878־ו 1877 םינשב ירה — תינגרובה
 ,תופירח התואב ךא ;טסומ ינולפ לש "תינכפהמה הזארפה" תא הריתי תופירחב

 הגלפמב תיערא תוטלתשה זא טלתשגש ,םזינוטרופואה דגנכ אצי ,וזמ הלעמל אל םא
 ץמוא ,הקיפסמ תוביצי דימ התליג אל וזש םע ,היטארקומדלאיצוסה לש תימשרה
 לע הבוגתכ תיקוח־יתלב המחלמל רובעל ידכ ,תונוכנו תינכפהמ הדימע ,קיפסמ
 הוושה ז 497 ,495 ,487 ,470 462 ׳מע ,יעיבר ךרכ ."תורגא־תפילח") .םוריחה־קוח

 (.הגרוז לא תורגאה םג

 *ץויראטלור&ה לש הרומאטקידה
 םיעטק (164 ׳םע ,2 ,גצ7) ״טייצ הדנ״ תעה־בתכב גנירהמ םסריפ 1907 תנשב
 ,לולכ הז בתכמב .1852 תנש סראמב 5 םוימ ראיימדייו לא סקראמ לש ובתכממ

 :ןלהל אבומה ןיוצמה ןוידה ,ראשה ןיב

 תודמעמה לש םמויק תא יתיליגש הז רבד אל יתוכזל ףוקזל ןיא ירה ,יל רשא"
 ¬סיהה .םהיניב השוטנה המחלמה תא יתיליגש ,הז רבד אל ףא ,וננמז־תב הרבחב
 לש תירוטסיהה התוחתפתה תא ,ינפל בר ןמז ,ועבקש םה םיינגרובה םינוירוט
 לש תילכלכה הימוטאנאה תא — םיינגרובה םיטסימונוקאהו ,וז חודמעמ־תמחלמ
 לש םמויקש (1 :םיאבה םירבדה תחכוהב חנומ ינא יתשדיחש שודיחה .תודמעמה
 תמחלמש (2 ;רוצייה לש םיוניוסונ םיירוססיה אחוחתפתה־יבלשב קר רושק תודמעמה
 וז הרוטאטקידש (3 ;ןויראסלורפה לש הרומאטקידה לא חרכהב הכילומ תודמעמה

 ".תידדנעמ־לא הרבח לאו ,תודמעמה לכ לוטיב לא רבעמ אלא הניא המצע

 לדבהה תא — תישאר ,המיהדמ הטלבהב אטבל סקראמ ליכשה ולא םילמב
 םיקימעמהו םימדקתמה תועדה־יגוה לש םתנשמ ןיבל ותנשמ ןיבש ידוסיהו ירקיעה

 .הנידמה לע ותנשמ לש הכות תא — תינשו ,תונגרובה לש רתויב
 םיבתוכ םגו םירמוא ךכ .תודמעמה תמחלמ איה םקראמ לש ותנשמב רקיעה
 ־רופואה ופוליס עבונ וז הנוכנ־יתלב החנהמו .ןוכנ הז ןיא םלוא .דואמ־תופוכת
 התעד לע לבקתהל לולעה חורב ופויז ,לעשו דעצ לכ לע םזיסקראמה לש יטסיגוט
 אלא ,הרצונ םקראמ ידי־לע אל תודמעמה־תמחלמ לע הרותה ירהש .תונגרובה לש
 לש .דבל לע לבקתהל וז הרות היושע ללכ ךרדבו ,סקראמ ינפל תונגרובה ידי־לע
 רשפא ויידע !טסיסקראמ וניא ןיידע ,תודמעמה־תמחלמב קר ריכמה לכ .תונגרובה

 ינשה קרפל ןינל ףריצ ,״1852 תנשב םקראמ ידי-לע הלאשה עצה״ םשב ,חז רמאמ •
 .(.ל .א .מ ש״ע ןוכמה תרעה) .היינשה הרודהמה תאצוה םע ,"הכפהמהו הנידמה" ורוביח לש
 .[155 ,154 ׳מע ,םילעופ תירפס ׳צו,ד ,״םירחבנ םיבתכ :ןינל .יא .ו״ יפל ירבעה םוגרתה]
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 םקראמ לראק

 םצמצל .תינגרובה תוינידמהו תינגרובה הבשחמה תולובג ךותב עוקת ראשייש ול
 תא ץצקל עמשמ — תודמעמה תמחלמ לש הרותה לע ודימעהלו םזיסקראמה תא
 הבל לע לבקתהל רשעש המ לע ודימעהלו־ומצמצל עמשמ ,ופלסל ,םזיסקראמה
 תודמעמה תמחלמב הרכהה תא ביחרמש ימ אלא טסיסקראמ ןיא .תונגרובה לש
 לידבמה רתויב־קומעה לדבהה .דנה .ןויראטלורפה לש הרוטאסקידב הרכה ידכ דע
 ־הנבהל ןחובה־ןבא ןאכ .(לודגה םגו) ריעזה ,ליגרה ינגרובה ןמ טסיסקראמה תא
 הירוטסיההש תעבש ,ךכ לע אלפתהל ןיאו .וב תמא תרכהלו םזיסקראמה לש תמא
 לכ דבלב אל ,וז הלאשל תישעמ הבריק םילעופה דמעמ תא הבריק הפוריא לש
 םישנא) "םינאיקסטואקה" לכ םג אלא ,וידחי םיטסימרופרהו םיטסינוטרופואה
 רמדו םיבולע םירטסיליפכ ולגתנ (םזימרופרהו םזיסקראמה יפיעס לע םיחסופה
 לש סרטנוקה .ןויראטלורפה לש הרוטאטקידה תא םיללושה ,םיינגרובריעז םיטארק
 ,רמולכ ,1918 תנש טסוגואב רואל אציש ,ךוידאטלורפה לש הרוטאטקידה״ יקסטואק
 ףוליסל תפומו המגוד איה ,*הזה רפסה לש הנושארה ותרודהמ רחאל בר ןמז
 הרכה לש תועיבצ םע ,השעמל וילא היוזב תושחכתהו םזיסקראמה לש ינגרובריעז
 [דגובה] טאגנרהו תיראטלורפה הכפהמה" ילש סרטנוקב ןייע) םזיסקראמב תילולימ

 .(1918 תנש הבקסומו דארגורטפ ,״יקסטואק
 .ק רבעשל־טסיסקראמה ,ירקיעה וחוכ־אב תומדב ,וננמז־ןב םזינוטרופואה

 אבומכ ,תינגרובה הדמעה תא םקראמ רידגהש הרדגהב ןיטולחל לולכ ,יקסטואק
 תודמעמה תמחלמב הרכהה םוחת תא םצמצמ הז םזינוטרופואש םושמ ,ליעל
 אל ירה .ויתולובגב ,הז םוחת ךותב ולאו) .םיינגרוב םיסחי לש םוחתה לע ודימעמו
 (!"תינורקע הניחבמ" תודמעמה תמחלמב ריכהל הלכשה־לעב לארביל םוש ברסי

 ־רקיעל דע תודמעמה תמחלמב הרכהה תא איבמו־ךישממ אוה ןיא — םזינוטרופואה
 תפוקתל דע ,םזינומוקה לא םזילאטיפאקה ןמ רבעמה תפוקתל דע ,אקוד םירקיעה
 *אלל — איה וז הפוקת ,השעמל ,ירהו .תטלחומה התדמשהו תונגרובה לש הרוגיונ
 רשא ,התומכ העמשנ אל רשא תירזכא תודמעמ־תמחלמ לש הפוקת — ענמיה
 הפוקת לש הנידמה םג חרכהב הכירצ ךכיפלו ,רועיש ןיא דע תופירח היתורוצ

 (ללכב םעהדולדו ןויראטלורפה ליבשב) שדח־חסונ תיטארקומד הנידמ תויהל וז
 .(תונגרובה דגנ) שדח־חסונ תירוטאטקידו

 ימ קר ומצעל לגיס הנידמה לע םקראמ תנשמ לש התוהמ תא .תאז דועו
 הרבח לכ יבגל דבלב אל חרכה איה דחא דמעמ לש הרוטאטקידה יכ ,גישהש
 יבגל םג אלא ,תונגרובה תא רגימש ,ןויראטלורפה יבגל דבלב אל ,ללכב תידמעמ
 ."תודמעמה־תלוטנ הרבחה״מ םזילאטיפאקה תא הלידבמה ,המילש תירוטסיה הפוקת
 ךא ,דואמ דע תולדבנו תונוש תויגגרובה תונידמה לש ןהיתורוצ .םזינומוקה ןמ
 תונידמ תווהמ ןובשח לש ופוסב םינפ לכ לע ,הכ םאו הכ םא :איה תחא ןתועמשמ
 ,ומע איבי םזינומוקה לא םזילאטיפאקה ןמ רבעמה .תונגרובה לש הרוטאטקיד ולא
 תחא ,חרכהב ,זא היהת תוהמה לבא ,תויטילופ תורוצ לש ןווגמו בר עפש ,ןבומכ

 .ןויראטלורפה לש הרוטאטקידה :הדיחיו

 .ד .א .זג ןוכדנ — .״הכפהמהו הבידמה״ *

43* 



 לאטיפאקה
 :ןושאר רפס

 ןוהה לש רוצייה ךילהת



 הנושאר הרודהמל רבד־חתפ

 תרוקיבל" ירפסל ךשמה שמשמ ,להקל שיגמ ינירה ןושארה 1כרכ תאש ,הז רוביח
 ,לשמהו הלחתה ןיב ,וז הכורא הקספה .1859 תנשב םסרפתנש ״תינידמה הלכלכה

 יתוא תלטבמ .דתיה םייתשו םעפ אלש ,תובר םינש לש הלחמ ידי לע המרגנ
 .יתדובעמ

 ,ןכ יתישע .הז ךרכ לש ןושארה קרפב ןתינ ןושאר רפס ותוא לש ונכות םוכיס
 השרהש המכ דע .הרפתשג האצרהה םצע .םתומילשו םירבדה ףוריצ ןעמל קר אל
 אלא םש ואב אלש ,הברה תודוקנ ןאכ יתחתיפו יתפסוה ,אוהש־ךיא ,םירבדה־בצמ
 .זמורמב אלא ןאכ ונתינ אל הבחרהב םש ואבש םירבד הז דגנכו *דבלב זמרב
 וטמשוהש ,ןבומ — ןוממהו ךרעה תיירואית לש׳ הירוטסיהה ןהב הנודנש תוישרפה
 קרפל תורעהב ,וישכע אוצמל לוכי םדוקה ירוביח ארוקש אלא .ןלוכב וישכע

 .וז הירואית לש היתודלותל םישדח תורוקמ וינפל וחתפנש ,ןושארה
 ,רתויבדזבורמה ישוקה .עדמ לכ יבגל הז ללכ הפי — תושק תולחתהה לכ
 .הרוחסה חותינב הנדה השרפה תנבה דוחיבו ,ןושארה קרפה תנבה םורגת ,אופיא
 .ךרוצ ול יתיויש ירה ,טרפב ךרעה־רועישו ךרעה־תומצע לש חותינל דשאו
 הניא ,ןוזנמה־תרוצ איה תרמגומה התומדש ,ךרעה־תרוצ .1רשפאה לככ תיראלופופ
 הז ,םדאה לש וחור דקש אושל :ןכ־יפ־לע־ףאו .רתויב הטושפו ןכות־תלוטנ אלא
 — חתנל חילצה ,ינשה דצמ ולאו ;וז לש התריקח תילכתל עיגהל ,רתויו הנש 2000
 ינפמ והמ ינפמ .רתוי־תוכבוסמו ןנכותב רתוי־תואלמ תורוצ — בוריקב תוחפל
 דבלמ .ףוגה־יאתמ אתב קודבלמ םלשומה־חתופמה ףוגב קודבלו־רוקחל רתוי לקש
 םיליעפ© אלו פוקסורקימה אל דל וליעוי אל תוילכלכה תורוצה חותינב :הז
 הרוחסה־תרוצ ירהו .הלא לש םרדעיה תא אלמל דירצש אוה הטשפהה־חוכ .םיימיכ
 הרבחל הל תשמשמה איה — הרוחסה לש ךרעה־תרוצ וא ,הדובעה־תרצות לש
 אלא וניא חותינ ותוא לכ יכ ,בושחי ליכשמ־־אלה .ילכלכה אתה תרוצ תינגרובה
 ,תופירח־ילופלפב ןאכ םירומא םירבדה םנמאו .דבלב תופירח־ילופלפ ךותב בבותסמ

 .תיגולורקימה הימוטאנאב ךכב רבודמש הדימב־הב קר לבא
 הז רפס לע ליטהל תוירבה ולכוי אל ,ךרעה־תרוצ לע השרפל טרפ :ןכבו

 לאסאל .6 לש ורוביחב השרפ התוא וליפאש םושמ ,רתוי דוע לודג ךכב ךרוצהש ,המדבו1
 ־תוחתפתה לש "תינחורה תיצמתה" תא ,וירבד יפל ,ןתיל הצור אוה הב ,שטילד־הצלוש דגנ
 : [1311 !>3883111;] בגא .ירבד תנבהב תויתוהמ תויועט הליכמ — םיאשונ םתואב ינויד

 ויפוא לע ןוגכ ,לאסאל .פ לש םיילכלכה וירקחמב רשא םייללכה םיינויעה ויטפשמ םא
 תוברל ,םלוכ ,רכו רכו רוצייה־ןפוא ןיבו רוצייה־יסחי ןיבש רשקה לע ,ןוהה לש ירוטסיהה
 — תורוקמ ןויצ אלבו ,ירוביח ךותמ הלמב־הלמ טעמכ םילואש ,ידי לע העבקנש היגולונימרטה
 ־ישומישבו וירקחמ יטרפב ,ןבומכ ,רבדמ ינא ןיאו .הז דותמל ומרג הלומעת־ימעטש יאדו

 .םהב קלח לכ יל ןיאש ,םירחא תלעות
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 והשמ דומלל םיצורה ,םיארוקל ינא ןווכתמש ,ןבומ .הנבה־ישק לש המשאה תא
 .םמצעב בושחל םה םיצור ףא ,רמולכ ,שדח

 םתרוצב םילגנ םהש םוקמב עבט־יכילהתב ןנובתמ אוהש וא — יאקיזיפה
 ;טעומבש־טעומב אלא םתוא תוריבעמ ןניא תועירפמ תועפשהו ,רתויב תקהבומה

 .ותרהט לע ־ץלהתה־הוהמ תא וחיטביש ,םיאנתב םייוסינ עצבמ והירה ,רשפא םא ,וא

 ־אטיפאקה רוצייה־ןפוא אוה — הז רוביחב ומות־דע־דוקחל ילע המושש המ
 רוצייל תיסאלק הינסכא .ךכל םימיאתמה ןתמהו־אשמה יסחיו רוצייה־יסחי ןכו ,יססיל
 ליבשב תירקיע המגדה השמיש איהש ,םעטה אוהו .הילגנא םויה דע תשמשמ הז
 תועיבצב ויפתכ דינהל ינמרגה ארוקה אובי םא ,ךא .תוינויעה יתופקשה חותיפ
 וחור עיגרהל הצריש וא ,הילגנאב תואלקחהו היישעתה ילעופ לש םבצמל
 בייח ירה — וז הלקת ידיל םירבדה ועיגה אל ןיידע הינמרגב יכ ,תוימיטפואב

 [!רופיסה רפסמ ךילע] ס6 *6 ^3.131113,ם8נד-3,1;!11■ ! :ול רמולו זירכהל ינא

 ־יקוח ךותמ םיעבונה ,םייתרבחה םיערקה םתוא םא ,םיקסוע ךכב אל םצעב
 וא רתוי־ההובג הגרד ידיל םתוחתפתהב ועיגה ,יטסילאטיפאקה רוצייה לש עבטה
 לזרב־חרכהב תולעופה ,תומגמ ןתואב ,םפוג םיקוח םתואב םיקסוע .רתוי־הכומנ
 ץראל הל הלגמ אלא הניא התיישעתב רתוי־תחתופמה ץראה .ןפקות ידיל תועיגמו

 .איה־הדיתע רתסלק תא תוחפ־תחתופמה

 ןוגכ ,תומילשב ונלצא חרזאתנ יטסילאטיפאקה רוצייהש םוקמ לכ : דועו תאז
 רסחש םושמ ,הילגנאבמ הברהב םיאנתה ונלצא םיעורג ,שממ תשורחה־יתבב
 םירסייתמ םירחאה םימוחתה לכב ולאו .תשורחה־יתב־יקוח דצמ דגנכש־לקשמה
 ותוחתפתה תמחמ קר אל ,תיברעמה הפוריא תשביב תוצראה ■ראש לככ ונומכ ,ונא
 לע ףסונ .וז תוחתפתה לש הרדעיה תמחמ םג אלא ,יטסילאטיפאקה רוצייה לש■

 תועבונה ,השרומ־תולקת לש המילש הרדס ונילע תצחול ,תוינרדומה תולקתה
 ,םהלש הילמפה לע םינשוימו םיקיתע רוציי־ינפוא לש ,קרסדודמתה ,םתדמתה ךותמ

 םג אלא םייחה קר אל .ןמזה חורל םידגונה ,םיינידמו םייתרבח םיסחי לש הילמפ
 .[!יחל ול ספות תמה] 1,611101:1;831811; 16\ז!£! .ונל םיקיצמ םיתמה

 תוצראה ראשבו הינמרגב תילאיצוסה הקיטסיטאטסה ירה ,הילגנאל האנשהב
 ףיעצה תא איה הפינמ ןב יפ לע ףאו .הבולע אלא הניא תיברעמה הפוריא תשבי לש

 .הזודמ לש שאר רתתסמ ףיעצ ותוא ירוחאמ יכ ,רעשל לכותש הקיפסמ הדימב
 םיאנתה רקחל תודעו ,הפוקתל הפוקתמ ,וניקקוחמ־יתבו וניתולשממ■ ודימעה וליא
 תומילש התואב וללה תודעוה תודיוצמ ויה וליא •,הילגנאב גוהנש ךרדכ ,םיילכלכה
 םיחילצמ ויה וליא ;הילגנאב גוהנש■ ךרדב ,התילכת דע תמאה רוריבל ףקות לש
 ,יותיר אלו םיגפ־אושמ,אל םהינפל ןיאש ,רבד־יעדוי םישיא וז תילכתל אוצמל

 תואירב" לע ןובשחו־ןיד םירסומה היאפורכ ,הילגנאב תשורחה־יתב לע םיחקפמכ
 ,םידליו םישנ לש לוצינה תריקחל היתודעו ירבחכ ,("1יןג1נ110 מ6ג1ז11") "רוביצה

 ־ונכותב הזה בצמה יאנתל הדרח ךותמ םימהדנ ונייה זא־יכ — הנוזתהו רוידה יאנת
 םיכשומ — ונאו .תוצלפמ רעבל לכויש ,םילפרע־עבוקל היה קוקז בסואיסרפ .ונא
 רופכלו דומעל לכונש ,ונינזאו וניניע תוסכל הטמ־השמ הז םילפרע־עבוק ונא

 .תוצלפמה תואיצמב
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 הקירמא תואמצעל המחלמה םעש םשב .הרוסא הז ןיינעב תימצע הילשא לכ
 םע ךכ .הפוריאב ינוניבה דמעמה ליבשב הרעס םינומעפה ולצליצ 18־ה האמב
 ־דמעמ ליבשב הרעס םינומעפה ולצליצ 19־ה האמב הקירמאב םיחרזאה־תמחלמ
 עיגישמ .שממ םיידיב שושימל הביפהה־ךילהת ןתינ הילגנאב .הפוריאב םילעופה
 שבלת ותעונת םא .תשביה לע עיפשיו־רוזחיש חרכהה ןמ ,תמיוסמ הבוג־תדוקנל
 ותוחתפתה־תגרדב יולת הז רבד — רתוי תוישונא וא רתוי־תוירזכא תורוצ םש
 םצע ירה ,םייאליע םיקומינמ תעד חיסנ םג םא :ןכבו .ופוג םילעופה־דמעמ לש

 לכ תא וריסיש ,םהמ עבות םויכ םיטילשה תודמעמה לש רתויב־־בורקה סרטניאה
 ותוחתפתה תא םיבכעמה — יקוח רדסה םרידסהל ןתינש המכ דע — םילושכמה
 ךכ לב בחרנ םוקמ ,ראשה ןיב ,הז ךרכב יתשדקה ךכיפל .םילעופה דמעמ לש
 תבייח תחא המוא .היתואצותלו הנכותלו היתודלותל ,תילגנאה תשורחה־יתברוקוחתל
 לש עבטה־קוח תובקע תא ת1לגל הרבח החילצה םא ףאו .התרבחמ דומלל הלוכיו
 ףושחל איה הז רוביח לש■ תטלחוזנה־תיפוסה ותילכת רקיע־לכ ירהו — ,התעונת
 הציפקב רובעל הלובי איה ןיא — תינרדומה הרבחה לש ילכלכה העונתה־קוח תא
 לבא .דבלב הריזגרצב םתוא דוקעל [הלוכי איה ןיאו] םייעבט תוחתפתה־יבלש לע

 .םתרמוח תא קיתמהלו הדילה־ילבח תא רצקל הדיב שי
 ינא ןיא .הכלהכ־אלש ינוניביש תורשפאה תא איצוהל ידכ תוטעומ םילמו
 ־לכ םידורו םיעבצב עקרקה־ינודא לשו ןוהה־לעב לש םהינפ־רתסלק תא רייצמ
 תוירוגטאק םישמשמ םהש לכ אלא םישיאב ןאכ םיקסוע ונא ןיא םלוא .רקיע
 ־םימיוסמ םיידמעמ םיסחיל םיאשונ םישמשמ םהש לכ ,םדא־תרוצב תוילכלכ
 ־תרוצת לש התוחתפתה תא תספותה ,ילש יתסיפת ,םימיוסמ םיידמעמ םיסרטניאלו
 ליטהל תרחא הסיפת לכמ תוחפ היושע ,ירוטסיה־יעבט ךילהתכ תילכלכה הרבחה

 ,םריצי םלועל אוה ראשנ תיתרבח הניחבמש ,םיסחי דעב תוירחאה תא דיחיה לע
 .םמורתיש המכ םהילע םמורתי תיביטקייבוס הניחבמ םא וליפאו

 ביוא ותואב קר אל יעדמה־ישפחה רקחמה לקתנ תינידמה הלכלכה םוחתב
 ,וב תקסוע הלכלכהש ,רמוחה לש דחוימה ועבט .םירחאה םימוחתה לכב ומכ ופוג
 רתויב־םינונטקה ,רתויב־םירעסנה םירציה תא המחלמה ,דדש לא הדגנכ קיעזמ
 הייסנכה .יטרפה סרטניאה לש םעזה תוללותשה — םדאה בלב רשא רתויב־םיניועהו
 ־,רקיע 39 ךותמ 38 לע הפקתה יבגל רתוי תינחלס אהת ,לשמל ,ההובגה תילגנאה

 םזיאיתאה וליפא םויכ .ןוממב היתוסנכהמ 1/־!י לע הפקתה יבגל חלסתשמ התנומא
 .םייתרוסמ ןיינק־יסחי לע תרוקיבה תמועל 16ע18] לק אטח אלא וניא ומצע
 ,לשמל ,ןאכ עיבצמ ינירה .תומדקתה ןאכ תוארל אלש לבות אל ןכ יפ לע ףאו
 םע םיבתכמ־יפילח" :םינורחאה תועובשב םסרפתנש ,לוחכה רפסה לע
 ".תויעוצקמ תודוגאו היישעת תולאשל עגונב ,ץראל־ץוחב התוכלמ־דוה תוחלשמ
 [""ס0זד:68ן>011<161106 \\־ 1111 1161• ג13.]081:\־'8 1118810118
 'תוצראב ילגנאה רתכה יגיצנ 1!1(1113£7181 <311081:10118 3מ<1 ד>21 <103' 111110118.״ |
 :רוציקב — תפרצב ,הינמרגב יכ ,הדבועה תא םישבי םירבדב ןאכ םיעיבמ הח
 םיסחיב הכיפהה איה תיחרכהו תשגרומ — הפוריא־תשבי לש תוברתה־תוצרא לכב
 זירכמ יטנאלטאה סונייקואל רבעמ ,הילגנאב ומכ;שממ ,הדובעהו ןוהה ןיב םימייקה



 הנושאר הרודהמל רבד־חתפ

 ןופצב תירבה־תוצרא לש אישנה־ןגס ,ד י יו רמ ,תויבמופ תופיסאב ,ןמזברב
 לש םתכיפה תלאש םויה־רדס לע הלוע ,תודבעה הלטבתנשמ :רומאל ,הקירמא
 ־תוצלחמ אל םריתסהל ולכוי אלו ,ןמזה תותוא םה הלא !יעקרקה ןיינקהו ןוהה יסחי
 םידיתע רחמש ,הלא תותוא לש םשוריפ ןיאו .םירוחש דופאו־ליעמ אלו ןמגדא
 הלועו־תמדמדמ םיטילשה תודמעמב וליפאש ,ךדמלל םה םיאב .תואלפ שחרתהל
 איה םזינאגרוא אלא ,קצומ שיבגלא הנניא ונימי לש הרבחהש ,הרכהה־הרעשהה

 .םילוגלג לש ךילהתב דימת ןותנהו םילוגלגל ןתינה

 בוציעבו (11 רפס) ןוהה לש רוזזזמה־ךילהתב קוסעי הז רוביח לש ינשה ךרכה
 ,(וו/ רפס) םויסה־ךרכ ,ישילשה ךרכהו ,(ווו רפס) ללוכה־ךילהתה לש ויתורוצ

 .הירואיתה תודלותב קוסעי

 .דמ לש םימודקה־םיטפשמל רשא .יל הצריי תיעדמ תרוקיב לש טפשמ לכ

 תשמשמ דימת ומכ םויה — הנעמל רותיו לכ יתרתיו אל םלועמש ,להקה־תעד יורקש
 :יצנריפמ לודגה לש ותמסיס ילגרל רנ

 86£1נ1 11 1110 00מ80. 6 138018, (111• 16 £61111 !*

 1867 ילויב 25 ,ןודנול

 סקדאמ לראק

 [!ורבדיש תוירבל םהל חנהו ,ךכרדב ךל התאו]
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 היינשה הרודהמל רבד־ףוס .
 ואבש םייונישה תמישר שיגהל הליחת ינא בייח הנושארה הרודהמה יארוקל
 תורעהל־תופסות .הילאמ תרקדזמ רפסב רתוי הריהבה הקולחה .היינשה הרודהמב
 םירבדה הנה ,ומצע טסקטל רשאו .היינשה־הרודהמל־תורעהב םוקמ לבב וניוצ

 :רתויבדניבושהה
 ויוטיב לע אב ןהב ,תואןשמה חותינ ךותמ ררעה חותיפ : 1 ףיעס ,ןושאר קרפ
 רשקה שרופמב שגדוה ןכו ;תיעדמ תונדפק דתיב ןאכ עצוב ,ןיפילח־־לש־ךרע לכ
 הניחבמ יחרכהה הדובעה־ןמז ידי לע ךרעה־רועיש תרדגה ןיבו ךרעה־תומצע ןיבש
 ־תרוצ) 3 ףיעס .דבלב זמרב אלא דמלנ אל הנושארה הרודהמבש ,רשקה—תיתרבח
 הנושארה הרודהמב הלופכה האצרהה רבכו ,שדחמ ולוכ דבוע ןושארה קרפב (ךרעה
 ידידי תצעב האב הלופכ האצרה התואש ,ריעהל ילע בגא — .ןכ תושעל הבייח
 ,1867 תנש ביבאב ולצא ירוקיב םע ,יתייה ותיבב .רבונאהב ןאמלגוק .ל ר״דה
 בור יכ ,יתעד תא עירכהש אוהו ,גרובמאהמ םינושארה ההגהה־ילע ועיגהשכ
 ףיעסה — .ךרעה־תרוצ לש ,רתוי־תיטקאדיד ,תפסונ הרבסהל םיקוקז םיארוקה
 הבורב הנתשנ "דכו הרוהסה לש יטסישיטפה יפואה" ןושארה קרפב ןורחאה
 הז ףיעסש םושמ ,הפי־הפי ןקותו קדבנ ישילשה קרפב (םיכרעה תדימ) 1 ףיעס
 רבכ ןתינש רבסהה לע תוכמתסה ךות ,תוידוסיב אלש הנושארה הרודהמב ןודנ
 2 קלח דוחיבו ,יעיבשה קרפה .1859 ןילרב ,״תינידמה הלכלכה תרוקיבל״ רפסב

 .הברהב ןקותו־דבוע ,ובש
 ייוניש תופוכת ,טסקטב םייונישה לע טורטורפב דומעל ליעומה ןמ אהי אל
 יפ לע ףאו .ולוכ רפסה לכ ינפ לע םיערתשמ וללה .םשו הפ ולחש ,דבלב ןונגס
 םיקלח המכש ,סיראפב אצויה יתפרצה םוגרתה תקידב םע ,וישכע ינא אצומ ןכ
 ־םילודג ןונגס־ינוקית םאו ,רתוי־ידוסי דוביע םא ויה םינועט ינמרגה רוקמה ןמ

 התיה אל .יארקאב ובברתשנש תואיגש המכ לש רתוי ינדפק קוליס םג וא ,רתוי
 ,תורחא תופוחד תודובע ךותב ידמעב ,1871 ויתסב קר ןכש ,ךכל היונפ יתעש
 .תישילשה הרודהמה לש התספדה ולאו ,קושה ןמ לזא רפסהש העידיה ינתעיגה

 .1872 ראונאיב רבכ ליחתהל הכירצ
 םילעופה־דמעמ לש םיבחר םיגוחב הנבה הרהמ־דע אצמ "לאטיפאק״הש
 .תילכלכ הניחבמ ,דחא םדא .יתדובע דעב רתויב לודגה רכשה והז — הינמרגב
 הבתכנש ,תרבוחב — הפי חיכוה ,הניומ ןתשרח ,רייאמ רמ ,תינגרוב הפקשה לעב
 לש השרומ־סכנכ בשחנש ,לודגה ינויעה שוחה יכ — תפרצ״הינמרג תמחלמ ימיב
 •הז דגנבו ,הינמרגב םיליכשמה תודמעמה םייורקה הלאמ ולוב לטינ ,ינמרגה םעה

 .םילעופה דמעמב םישדח םייחל םק
 ךופ באטסוג .ץוח־דילי םויה דע הינמרגב ראשנ תינידמה הלכלכה לש עדמה
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 ינשב דוחיבו ׳"רכו תועוצקמה לש ,רהממה לש ירוטסיה רואית" ורפסב ךיליג
 תוביסנב ,הבורמ הדימב ,היה ןד רבכ — 1830 תנשב ואציש םינושארה םיכרכה
 אליממו ,יטסילאטיפאקה רוצייה־ןפוא לש ותוחתפתה תא ונלצא ובכיעש ,תוירוטסיהה
 עקרקה היה רסחש ירה .תינרדומה תינגרובה הרבחה לש הניינב תא ובכיע םג
 הילגנאמ תרמגומ הרוחס לש אוביכ הסנכוה איה .תינידמה הלכלכה ליבשב יחה
 ינויע יוטיב היהש המ .םידימלת וראשנ הינמרגב וז הרותל םירוספורפה > תפרצמו
 תגשה יפל םהידי לע ושרפתנש ,תומגוד לש ףסואב םהידיב לגלגתנ ץוח־תואיצמל
 שגר ותוא .ופלתסנו־ושרפתנ :רמוא הווה — םביבסמ רשא ינגרובריעזה םלועה
 ןופצמ לש לוק ותוא ;ירמגל ושבכל היה רשפא־־יאש ,תיעדמ הניחבמ םינוא־ןיא לש
 וסינ — תמאב םהל רז עוצקמ תוגשלו דמלל םחרכ־לעב םה םיבייחש ,דירטמ
 גוזמל וסינש וא ;תירוטסיה־תיתורפס תונדמל לש ראפ־הטעמ תחת וריתסהל
 'לילב ,[םיילארמאק] סוקסיפ־יעדמ םייורקה םיעדמ ךותמ חוקל ,רז רמוח וכותל
 ־אלמ דמעומ לכ רובצל היה בייח םונהיג לש שא התואו — תועידי לש תבורעת

 .תינמרגה היטארקורויבל תווקת

 ,הריהמ תוחתפתה הינמרגב יטסילאטיפאקה רוצייה חתפתנ ךליאו 1848 תנשמ

 אל — ןנד עוצקמה־ישיא םלוא .תרוחרחס ידכ דע הלועו־גשגשמ אוה הזה םויכו
 תינידמה הלכלכב קוסעל ולכיש ןמז־לכ .וישכע אל ףא ,םינפ לזמה םהל ריאה
 .םיינרדומה םיילכלכה םיאנתה הינמרג לש תואיצמב ויה םירסח ,םינפ־אושמ אלל

 םייקל םהל ונתנ אלש ,תוביסנ ךותב םירבדה ולח בוש ,הלא םיאנת ויהנו ומקשמו
 תינידמה־הלכלכהש לכ .םינפ־אושמ אלל ינגרובה קפואה ימוחתב םתריקח תא
 ־תגרדכ אל ,יטסילאטיפאקה רדסה תא תספות איהש לכ ,רמולכ *איה תינגרוב
 לש הנורחאו תטלחומ תומדכ ,הברדא ,אלא ,תירוטסיה הניחבמ תפלוח תוחתפתה
 ־תמחלמש ןמז לכ אלא התויעדמב דומעל הלוכי איה ןיא בוש — יתרבחה רוצייה

 .דבלב תודדוב תועפותב תילגתמ איהש וא ,הסומכ תראשנ תודמעמה

 ־תמחלמש ,הפוקתב הלח הלש תיסאלקה תינידמה הלכלכה .הילגנא ,לשמל ,חקנ
 הלכלכה לש םילודגה היגיצנ ןיב ןורחאה .תחתופמ יתלב אלא .דתיה אל תודמעמ
 ,םיידמעמה םיסרטניאה ןיב דוגינה תא תעדמ ףוס־ףוס לטונ ,ודראקיר ,תיסאלקה

 ־שרק והשועו ,תיעקרקה הטמהו חוירה ןיב ,חוירהו הדובעה־רכש ןיבש דוגינה
 םלוא .יתרבח עבט־קוחכ דוגינ ותוא תומימתב ספות אוהש םע — וירקחמל הציפק
 וימיב דוע .רובעל ול ןתינ אלש ,גייסה לא ינגרובה הלכלכה־עדמ עיגה םג ךכב
 הדמעו — ידנומסיס לש ותוישיאב — תרוקיבה המק ,ול דוגינבו ,ודראקיר לש

 .1ינגרובה הלכלכה־עדמ תמועל

 תיעדמ תונרעב הילגנאב ןייטצמ ,1830 דע 1820 ,ךכ־רחא אבש ןמזה־קרפ
 תיירואית לש תוטשפתההו היצאזיראגלווה תפוקת יהוז .תינידמה הלכלכה םוחתב
 ־תוברק וכרענ ,םימי ויה .ןאכמ ,הנשיה הלוכסאב התמחלמ תפוקתו ,ןאכמ ,ודראקיר
 ןכש ,הפוריא תשביל טעמ ךא ועדונ םימי םתוא לש םיגשיהה .םיריהזמ תורחת
 יפואה .םיסרטנוקבו םייערא םיבתכב ,תע־יבתכבש םירמאמב ובורב סומלופה רזופמ

 .39 ׳םע ,״תינידמה הלכלכה תרוקיבל״ :ירוביח האר 1
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 רבכ תשמשמ ללכה ןמ אצוי,חרואבש יפ לע ףא — םינפ־אושמ אלל הז סומלופ לש
 תוביסנ ידי לע רבתסמ — ינגרובה קשמה דגנ הפקתהל קשנ ודראקיר לש הירואיתה
 חכומה רבד ,התודלי ליג ךותמ האצי קר הפוג הלודגה היישעתה ףא דחא דצמ .ןמזה
 ידוירפה לגעמה־בוביסב תחתופ איה 1825 תנש לש רבשמה םע קרש ,ךכ ךותמ רבכ
 הראשנ הדובעהו ןוהה ןיבש תודמעמה תמחלמ ,ינש דצמ .םיינרדומה הייח לש
 תולשממה ןיבש הבירמה תמחמ ,תינידמ הניחבמ — הדצה תקחדנ :התיהשכ
 ידיב םילהונמה םעה־ינומה ןיבו "השודקה תירב״ל ביבסמ םיסנוכמה םילאדואיפהו
 ןיינקה ןיבו יתיישעתה ןוהה ןיבש תקולחמה תמחמ ,תילכלכ הניחבמו ;תונגרובה
 ־ןיינק ןיבש םידוגינה ירוחאמ הרתתסנ תפרצבש ,תקולחמ — םיליצאה לש יעקרקה
 .ןגדה־יקוח ואצי זאמ יולגב הצרפ הילגנאבו ,לודגה יעקרקה שוכרה ןיבו תוקלחה
 תא וננורכז לע הלע© הפוקת התואמ הילגנאב תינידמה הלכלכה לש תורפסה
 ןאכ ןיא םלואו ;יינק ר״ד לש ותומ םע תפרצב תילכלכה ץרפהו־רעסה תפוקת
 לח ,1830 תנש העיגהשמ .ביבאה ימי תא םיריכזמ ץיק־יהלשש ,הז ןורכז אלא

 .דימתל־תחא — עירכמה רבשמה ןיטולחל
 ךליאו העש התואמ .ינידמ ןוטלש המצעל השבכ הילגנאבו תפרצב תונגרובה
 ;תומייאמו תושרופמ תורוצ רתויו רתוי ,הכלהלו השעמל ,תודמעמהרומחלמ השבל
 םיקסוע ןיא בוש .םיתמה־ינומעפב ,תינגרובה ׳בתיעדמה הלכלכל ,הל הלצליצש איהו
 ןוהל איה הליעומ םא :םיקסוע ךכב אלא ,התרבח וא וז הירואית הנוכנ םא ,ךכב
 .ואל וא הרטשמה־תונקתל איה תדגנתמ םא ,החונ־אל וא 1ל איה הח1נ םא ,הקיז© וא

 רקחמ םוקמב ,הטבח ידכ דע רכשבדויששוגתה האב ,תדחושמ־יתלב הריקח םוקמב
 .הקיטגולופאה לש הערה המיזמהו עשרנה ןופצמה ואב ,דבדב־העיגנ אלל יעדמ
 דגנ הגילה םלוע לש 1ללח ךותל תקרוז .רתיהש ,תוינדרמה תוליגמה וליפא ,םלואו
 םא — טיירבו ץובוק םינתשרחה השארבו ,[^.!!1;1-0סעמ1^ 1,6^116] ןגדה״יקוח
 .תועקרקה־תלעב 'הלוצאה דגנ סומלופה תמחמ ןהב שי ירוטסיה ןיינע ,ןהב ןיא עד©
 הלכלכל הל האיצוהו ,ליפ טרבוד דס ימי זאמ ,רחסמה־שפוח לע הקוחתה האב הנהו

 .הז ץוק םג תיראגלווה
 ואצמנ .הילגנא לע םג העיפשהו הרזח הפוריא תשביב 1848 תנש לש הכפהמה
 ־יכחלמו םיטסיפוסמ רתוי תויהל וצרו ,תיעדמ תובישח םמצעל ועבת דועש ,םישנא
 ןוהה לש תינידמה הלכלכה תא בשייל ולדתשהו ,םיטילשה תודמעמה לש אכניפ
 םזיטרקניס ותוא ןאכמ .ןלטבל היה רשפא־יא בושש ,ןויראטלורפה לש ויתועיבת םע
 ־תטישפ לע הזרכה יהוז .לימ טראויטס ןו׳ג שמשמ רתויב־קהבומה וגיצנש ,חור־רסח
 לודגה דמולמה תניוצמ תונמאב תאז ריאה רבכו ,"תיחרזא״ה הלכלכה לש לגרה
 תינידמה הלכלכל םיקרפ־ישאד" :ורוביחב יקסבשינר׳צ .נ יסורה רקבמהו

 ."לימ יפל

 ויפואש רחאל הינמרגב תודגב ידיל עיגה יטסילאטיפאקה רוציי,ד־ןפוא :ןכבו
 תוברק לש שערב הילגנאבו תפרצב יוליג יריל אב רבכ [יטסינוגאטנאה] דגונמה
 תינויע תידמעמ העדות ול .דתיה רבכ ינמרגה ןויראטלורפה ולאו ;םיירוטסיה
 הליחתהש ,היה המדנשמ :עמשמ .תינמרגה תונגרובל התיחשמ רתוי תערכמ הדימב
 וז תורשפא הזוגנ בוש — תינידמה הלכלכה לש ינגרובה עדמה ליבשב תורשפאה
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 ,םהמ ,תוכרעמ יתשל תינידמה הלכלכה לש הירבד וקלחתנ ולא תוביסנב

 גיצנה הז ,איטסאב לש ולגד לא ופסאנ ,םיישעמ ,הסנרפדדדובע יבהוא ,םיחקפ
 !תיראגלווה־תילכלכה הקיטגולופאה לש ,רתויב־קהבומה םג ןאכמו ,רתויב־יחטשה

 לש ונויסנ ירחא וררגנ ,םהידיבש עדמל הרוספורפה דובכ תלעמב םיאגתמ ,םהמ
 תיסאלקה הפוקתבכ .םהיניב־םילשהל ןיאש םירבד ןיב םילשהל הסינש ,לימ .טס /ג
 םידימלת :ויהשכ םינמרגה וראשנ — התדירי תפוקתב ףא ,תינגרובה הלכלכה לש
 לודגה קסעה־תיב ליבשב םיריעז םינכוסרכילכור ,הלפית־ירורגו הליפת־ירורג ,דבלב

 .ץראל־ץוחמש
 האיצוה תינמרגה הרבחה לש ,הנימב תדחוימה ,תירוטסיהה התוחתפתה :ןכבו
 ללכמ האיצוה אל ךא ,"תינגרוב״ה הלכלכה לש ירוקמ חותיפ לכ תורשפא ללכמ ןאכ
 ,תודמעמה ןמ דמעמ ללכב תגציימ תאזכ תרוקיבש לכ .1ז לש התרוקיב — תורשפא

 רוצייה־ןפוא תא ךופהל אוה ירוטסיהה ודועיש ,דמעמ ותוא אלא גצייל לכות אל ירה
 .ןויראטלורפה אוהו — תודמעמה לוסיח ידיל רבד לש ופוסב איבהלו יטסילאטיפאקה
 תא לוטיל הליחת וסינ ,הירובו הינדמל ,תינמרגה תונגרובה לש םירבדה
 .םימדוקה ירוביח יבגל ךכב וחילצה ירהו — הקיתש־תתימ ותימהלו ״לאטיפאק״ה

 לש הלתמאב ,ובתכו ודמע ,ןמזה־יאנתל םיאתמ וניא בוש הז סיסכת יכ ,ררבוהשמ
 ־תונותעב ואצמ םלואו !"ינגרובה ןופצמה תעגרהל" תוארוה ,ירפסל תרוקב
 ־סקלופ״ב ןגצטיד ףסוי לש ורמאמ ,לשמל ,הוושה — םהמ םיפידע םימחול םילעופה

 .1םהירבד לע הבושת םיבייח םה ןיידעו — ״טאאטש

 .גרוברטפב 1872 תנש ביבאב ״לאטיפאק״ה לש ןיוצמ םוגרת אצי תיסורב
 דמ דמע 1871 תנשב רבכו .הלוכ וישכע הלזאש טעמכ םיספט 3000 לש הרודהמה
 חיכוהו ,בויק לש הטיסרבינואב תינידמה הלכלכל רוספורפ (ו־י. 3מ66ק)רביז .נ
 ןוההו ךרעה תיירואית") ,,ז60קמ8 42*1*100־11 4 ,ס,. :ורוביחב
 היתודוסי־יפוגב איה ןוההו ןוממה ,ךרעה לע ילש הירואיתה יכ ,("ודראקיר .ד לשמ
 יברעמה־יפוריאה תא עיתפמש המ .ודראקיר־תימס תנשמ לש יחרכה ךשמה־חותיפ
 תינויעה הפקשהה־תדוקנב תיבקעה תוקיבדה איה ןיוצמה רוביחה תאירק םע

 .התרהטב

 האצרהו ןונגס םינגמ תינמרגה תיראגלווה הלכלכה לש ןברבר־־יללממ םינטפטפה 1
 .ינממ רתוי הרמוחב "לאטיפאק״ב םייתורפסה םייוקילה תא ןודל לוכיש ,שיא ןיא .ירוביחב
 רוביצה לשו הלאה םינודאה לש םתחמשלו םתלעותל ,ןאכ איבהל ינוצרב ןכ יפ לע ףאו
 "831;111(13עי £6ע16ו¥" ןותעה .רפסה לע תיסור העדו תילגנא העד ,םיתרשמ םהש

 הרודהמה לע העדוהה םע רמא ,יתופקשהל ןיטולחל דגנתמ אוהש ,["תבש לש הריקס"]
 (0.1ג*נד1ב) ןח רתויב תושביה תוילכלכה תולאשל ףא הנקמ" האצרהה :הנושארה תינמרגה
 ןיב ריעמ 1872 לירפאב 20דמ (״גרוברטפ .טס תועידי״),.0. ח. 86,3.0*10,ד-מיי ןותיעה ״.דחוימ
 ,לכל תנבומ תוטשפב תנייטצמ ,םידחוימ םייעוצקמ םיקלח המכל טרפ ,האצרהה" :ראשה
 ...רבחמה המוד וניא וז הניחבמ .ןיינעה לש תיעדמה המרה ףא לע ,הריתי תוינויחבו תוריהבב

 ןושלב םהירוביח תא םיבתוכ םהש ...םיינמרגה םידמולמה בורל תצקמה ןמ תצקמב אל וליפא
 תורפסה יארוק םלוא ".םהילע ץצופתמ םשאר םיטושפ התומת־ינבש ,ףכ לכ השביו הלפא
 ,ירמגל רחא והשמ ץצופתמ םלצא — ונימי לש תילארבילה־תימואלה־תינמרגה תילארוספורפה

 .שארה אלו
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 .תוחיכומש יפכ ,הכלהכ ןבוה אל "לאטיפאק״ב שומיש ידיל אבוהש דותמה
 .הז ויינעב וז תא וז תורתוסה תוסיפתה

 ["מ6דז116 ?ס8111\ז18ז;0"] "חיטסיביטיזופ הפקשה" יסיראפה תעה־בתכ .דנה
 ושחנ — ינשה דצמו ,יזיפאטמ ןויד הלכלכב ןד ינאש ,דחא דצמ הנעטב ילע אב
 םינוכתמ ןיכתהל םוקמב ,ןותנה לש יתרוקיב חותינב קר ינא םצמטצמש — !אנ
 :רביז ׳פורפ ריעמ הקיזיפאטמה תנעטל רשא .דיתעה חבטמ ליבשב (ו טנוק־חסונ)
 דותמה אוה םקראמ לש דותמה ירה ,הירואיתה םצעב םירומא םירבדהש לכ"
 יבוטל םיפתושמ היתונורסחו היתולעמ לכש ,תילגנאה הלוכסאה לכ לש יביטקודדה
 .הינמרגב םזילאיצוסה לש םינקיטרואיתה" — קולב .מ רמ /׳םיינויעה םינלכלכה
 [״1.081'1160ע1016118 <111 ״1872 טסוגואו ילוי ,םינלכלכה לש תעה־בתכמ סיפדת
,8.111 (111 110111X181 (168 £00X101X1181163800181181־X16 611 41161118£116. £1x11 
 רמוא אוה ירהו ,אוה יטילאנא ילש דותמה יכ ,הלגמ —1011161; 61.40111; 1872״]
 םייטילאנאה תוחומה לש הרובחה ךותל סקראמ סנכנ הז רוביחב" :ראשה ןיב
 ולאו .תינאילגה הקיטסיפוס לע ןבומכ םיחווצ םינמרגה םירקבמה ".רתויבדניקהבומה
 ןדה רמאמב — (״יפוריאה רשבמה״) "860דד111!< £פק0ת!־1״ יגרובסרטפה תעה־בתכ
 יכ ,אצומ — (472—436 ׳מע ,1872 יאמ תרבוח) ״לאטיפאק״ה לש דותמב ולוכ
 םירבדה־רואיתב הז דגנכ ,ןידה רמוח לכב אוה יטסילאיר ילש דותמה רקחמב
 ןודל םא ,הנושאר הריקסב" :רמוא אוה .יטקלאיד־יגמרג אוה ןוסאה תיברמל דותמה
 ,םייטסילאידיאה םיפוסוליפב לודגה אוה סקראמ ,האצרהה לש תינוציחה הרוצה יפל
 ןטסילאיר השעמל ולאו .הז רוביד לש ,עורגה עמשמב ,רמולכ ,אקוד ינמרגה עמשמבו
 םושב ...תילכלכה תרוקיבה לש .דז עוצקמב וימדוק לכמ רתוי רועיש־ןיאל אוה
 רבחמל רתוי הבוט הבושת יפב ןיא ".ןטסילאידיא — ותוא אורקל רשפא־יא םינפ
 המכ םג וניינעי וללהש ,רשפאו !ולש ותרוקיב ירבדמ םיעטק המכ ןאכ ןתאשמ הז

 .יסורה רוקמל םיקקזנ םניאש ,םיארוקה ןמ
 תרוקיבל" ירפסל המדקהה ךותמ תחא הטאטיצ איבמ רבחמה ןודאהש רחאל
 יטסילאירטאמה דוסיה תא יתרבסה הב ,711—17 ׳מע ,1859 ןילרב ,״תינידמה הלכלכה

 :רומאל ףיסומ אוה ירה — ילש דותמבש
 אוהש ,תועפותה ליבשב קוחה תא אוצמל :דחא רבד קר סקראמל ול בושח"
 וללהש לכ ,תועפותה ןתואב טילשה קוחה קר אל ול בושח תאז םע .ןתריקחב קסוע
 םיננובתמ ונאש םע הלגתמ אוהש יפכ ,ןילמוג־רשקב תויוצמו תרמגומ הרוצ תושובל
 ,ןתוחתפתה קוח ,ןתונתשה קוח םג ול בושח :וזמ הריתי .הנותנ ןמז־תפוקתב וב

 הליגשמ .ורבחל ןילמוגה־רשק לש דחא רדסמ ,התרבחל תחא הרוצמ רבעמה ,רמולכ
 ייחב קוחה ןהב הלגתמש ,תואצותה תא תטרופמ הריקח רקוח אוה ירה ,הז קוח
 הריקח ידי לע ,חיכוהל :דבלב דחא רבד לע םקראמ דוקש ךכ ךותמ ...הרבחה
 עובקלו !םייתרבחה םיסחיה לש םימיוסמ םירדסבש חרכהה תא ,תקיודמ תיעדמ
 ךכ םשל .ןעשמו אצומ תודוקנ ול ושמשיש ,תודבועה תא יפוד אלל רשפאה לככ
 ,רחא רדס לש ותויחרכה תא םג ,םייקה רדסה לש ותויחרכה םע דחי ,חיכויש ול יד
 םירובס םניא םאו םירובס תוירבה םא איה תחא — ענמיה־אלל וילא רובעל שיש

 ךילהת סקראמ האור תיתרבחה העונתב .ןותנ וניא םאו םתעדותל רבדה ןותנ םא ,ךכ
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 םנוצרב אל םייולת םניא .דלא םיקוחש קר אלו ,ותוא םיחנמ,םיקוחש ,ירוטסיח־יעבט
 תא םיעבוקש םה םיקוחה ,הברדא ,אלא ,םתפיאשב אלו םתעדותב אל ,תוירבה לש
 הלעמב־ינש דיקפת ,אופיא ,אלממ עדומה דוסיה םא ...םהיתופיאשו םתעדות ,םנוצר
 תוברתה תשמשמ האשונש ,תרוקיבה יכ ,וילאמ רבתסמ ירה ,תוברתה תודלותב
 הרוצ םיסב הל שמשתש — םלועבש רחא רבד לכמ תוחפ — הל רשפא־יא ,הפוג
 העפותה אלא ,האידיאה אל :םירבדה שוריפ .העדותה לש יהשלכ האצות וא יהשלכ
 םצמטצת תרוקיבה .תרוקיבל אצומ־תדוקנ שמשל הלוכיש איה — דבלב תינוציחה
 תמועל אלא האידיאה תמועל אל ,יוהיז םשל התדמעהבו הדבוע לש התאנשהב
 הפי קוידב ןרקחל שי תודבועה יתש יכ ,תאז אלא הל בושח אלו .תרחא הדבוע
 יכ ,בושח לכל לעמ ךא' ד םינוש תוחתפתה־יבלש תמאב ווהי יכו ,רשפאה לככ

 ־יבלש םתואש ,רשקהו תופיצרהו רדסה ,ןכמ התוחפ־אל קויד־תדימבו ,ורקסיי
 םיארוקה ןמ ארוק לש ותעד לע הלעי הנהו ...יוליג ידיל םהב םיאב תוחתפתהה
 םיקוח םתוא דימת םיילכלכה םייחה לש םייללכה םיקוחה ירה... : וז הלאש לואשל
 ךכב אקוד ךא ?רבעה ליבשב וא הווהה ליבשב םהב שמתשת םא לדבה ןיאו ,םה
 ותעדל :הברדא .הלאכ [םיטשפומ] םייללכ םיקוח םימייק ןיא הידידל .סקראמ רפוכ
 לש התעש הרבעשמ ךא ...הלשמ םידחוימ םיקוח הל שי תירוטסיה הפוקת לכ
 — והנשמל דחא ןותנ בלשמ םייחה םירבועשמ ,םייחב תמיוסמ תוחתפתה־תפוקת
 ונינפל םילעמ םיילכלכה םייחה :רוציקב .םירחא םיקוח םתוחנהל םיליחתמ דימ
 תועפותה לש םירחא םימוחתב םיאור ונאש המל ןיטולחל המוד העפות ןאכ
 קוחה לש ועבט לע םיקיתנה םינלכלכה לש םתפקשה ללכ ןכתית אל ...תויגולויבה
 רתוי־קימעמ חותינ ...הימיכהו הקיזיפה יקוחל וגוסב־הווש הז קוח היפלש ,ילכלכה
 תוחפ אל קימעמ לדבה הזמ הז םילדבנ םייתרבח םיפוג יכ ,חיכוה תועפותה לש
 — הפוג העפות התואו רשפא [ןכמ הלודג] ...תויחו םיחמצ לש םיפוג םילדבנשמ
 ךותמ ,ןיטולחל םינוש םיקוח לש םתורמל הנותנ אהת — תונוש תוחתפתה תוגרדב
 ךותמ ,םגוסב םינוש םהירביאש ךותמ ,םיפוג םתוא לש ללוכה־הנבמה הנושש
 ,לשמל ,םקראמ .׳וכו םידוקפית אלמל םירביאה לע לטומ םהב םיאנתה םילדבנש
 אוה :הברדא .םוקמ לכבו דימת אוה דחא ןיסולכואה־יוביר קוח יכ ,תודוהל ברסמ
 תינתשמ ...הלשמ דחוימ ןיסולכוא־קוח הל שי תוחתפתה־תגרד לכש ,ףקותב עבוק
 םירידסמה םיקוחה םג םינתשמ ןתא דחיו ,היתואצות םג תונתשמ ,תויביטקודורפה
 הלכלכה־רדס תא ומות דע רוקחל :וז הרטמ סקראמ ומצעל גיצהש םע ,ךכיפל .ןתוא
 ,הרטמה תא ינדפק־יעדמ חוסינ חסנמ אלא אוה ןיא — וריבסהלו יטסילאטיפאקה
 תיעדמה ותרטמ ...המצעל דימעהל הכירצ םיילכלכה םייחה לש תקיודמ הריקח לכש
 ומויקו ותדיל תא םירידסמה ,םידחוימ םיקוח םתוא לש םרבסהב הנותנ הז רקחמ לש
 ךרעו .רתוי ןוילע ,רחא ףוגב ותפלחה תאו םיוסמ יתרבח ףוג לש ותומו ותוחתפתהו

 ".סקראמ לש ורפסל תמאב עדונ הזכ
 יתימאה דותמה ויפב יורקש הזל ךכ־לכ עלוק רואית ןתנ רבחמה ןרמש םע
 תאז ראית ירה ,הז דותמב יתשמתשהש ילש ישיאה יקלחב רבודמש המכ דעו ,ילש

 ?יטקלאידה דותמה תא אל םא תמאב ראית המ — ךכ לכ הפי םינפ־רבסב
 ךירצ רקחמה .רקחמה־ןפואמ הרוצ־לדבה לדבנ אהי רואיתה־ןפואש ךירצ ,יאדו
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 היינשה הרודהמל רבד־ףוס

 תונושה ותוהתפתה־תורוצ תא חתנל ,ויטרפ יטרפל רמוחה תא ומצעל תונקהל
 ידיל איבהל רשפא ,וז הדובע העצובשמ קרו .ןהיניבש ימינפה רשקה תא ףושחלו
 םיפקתשמ רמוחה ייח הנהו ,הפי רבדה הלע .איהש־תומכ העונתה תא םיאתמ רואית
 ןקתומ הנבמ ונינפל שי וליאכ רבדה הארייש רשפא — תילאידיא תופקתשה ךכב

 ,[3 עמס!•!] שארמ
 ודוגינ איה אלא ■,לגה לש הזמ ודוסיב הגוש קר אל ילש יטקלאידה דותמה
 ,יאמצע אשונל וכפוה וליפא אוהו — הבישחה־ךילהת לגה לצא .שממ רישיה
 לש ינוציחה ושובל אלא וניאש ,ישממה לש אוה סוגרוימד — האידיא ולצא הנוכמה
 ומוגרתו ירמוחה לש וקתעה אלא ילאידיאה ןיא ,הברדא ,ילצא .הבישחה־ךילהת

 .םדאה לש וחומב
 הנש םישולש ינפל יתרקיב לגה לש הקיטקלאידב העטמה־ירותסמה דצה תא
 ודוביע לע דקוש יתייהש ןמזב אקוד םלוא .םויה־תנפוא ןיידע התיהשכ ,ךרעב
 ,תינוניבה ,תינצחשה ,תנטורה ,תוינוגיפאה האב /׳לאטיפאק״ל ןושארה ךרכה לש
 המצעל חורדוחנ תאצומ הליחתהו ,הליכשמה הינמרגב םירבדמה שאר וישכע איהש
 — הזוניפשב בוטה ןוזסלדנמ השמ גניטל לש וימיב גהנש ךרדכ ,לגהב הגהנש ,ךכב
 לש ודימלת יכ ,יולגב יתידוהו יתדמע ךכיפלו ."תמ בלכ״ב םיגהונש ומכ ,ונייה
 יתרדנגתה ךרעה־תיירואית לע קרפבש אלא דוע אלו ,ינא הבשחמה־לודג הגוה ותוא
 הקיטקלאידה הב התקלש ,היצאקיפיתסימה .ול תדחוימה העבהה־ךרדב םשו הפ
 רואית ראיתש ןושארה ותויה תדבוע תא רערעל ידכ ללכ הב ןיא ,לגה לש וידיב
 איה תדמוע לגה לצא .הקיטקלאידה לש תויללכה התעונת־תורוצ תא עדומו ףיקמ
 ךותב ילאנויצארה הניערג תא ףושחל ידכ ,הכפהל התא ךירצו .הטמל השארו

 .תירותסמה התפילק
 םושמ ,תינמרג הנפוא לש ןיינע ,דתיה העטמהדוירותסמה התרוצב הקיטקלאידה
 רוקמ יהירה תילאנויצארה התומדב .םייקה לע הדוהמ איה הליצאמ יכ ,היה המדנש
 םע דחי ,איה תללוכש םושמ ,םיירנירטקודה הירבדלו תונגרובל הבעותו סעכ לש
 םושמ ;יחרכהה ונוילכ לש ,ותלילש לש הנבהה תא םג ,םייקה לש תיבויחה הנבהה
 הדצמ םג :רמוא הווה ,העונתה תמירז םצעב איה תספות התווהתנש הרוצ לכש
 ;דובכדורדה הילע ליטהל וב אהיש ,רבד םושב הריכמ איה ןיאש םושמ ;ףלוחה

 .תינכפהמו איה תיתרוקיב התוהמ םצעבש םושמ
 ויניעב רתויב תשגרומ תיטסילאטיפאקה הרבחה לש תוריתסה־תבר העונתה
 תינרדומה היישעתהש ,ידוירפה לגעמה לש ויתוכופהת ידי לע ישעמה ינגרובה לש
 םא ,אבו שמשממ בוש הז רבשמ .יללכה רבשמב ןאיש ידיל תועיגמ וללהו ,וב תבבוס
 תמצועבו םידדצה־תבודמ הריזב ותעפוה חוכבו ;ויבלש־תישארב ןיידע אוה יורש יכ
 לזמה־יריבא לש וליפא ,ןיחומה ךותל הקיטקלאיד ףפותלו־ףופתל אוה דיתע ותלועפ

 .תינמרג־תיסורפה ,השדחה השודקה תורסיקה ךותב תוירטפכ וצצש

 1873 ראונאיב 24 ,ןודנול
 םקראמלראק

13 



 תיתפרצה האצוהל רבד־ףוסו רבד־חתפ
 1872 סראמב 18 ,ןודנול

 * רטאש הל םירומ חרזאל
 !דבכנ חרזא

 ־תורבוח "לאטיפאק״ה םוגרת תא איצוהל הצור התאש ,ךנויערל בוט ינא רמוא
 ־דמעמ ןיב הצפהל רתוי חותפ רוביחה היהי וז הרוצב .תונמוזמ םיתעל תורבוח

 .םירחא םימעט לכמ ילע בושח הז םעטו ,םילעופה

 לש דותמה :ינשה דצה םג הנה ךא ,ךלש עבטמה לש האגה דצה ןאכ דע
 ,תוילכלכ תויעב יבגל שומיש ללכל ןיידע אב אל ןאכ דעשו ,וב יתשמתשהש חותינה
 — ,יתפרצה להקהש ,שושחל שיו ;םינושארה םיקרפב האירקה תא ידמל השקמ
 םירקיעה ןיבש רשקה תא תעדלו־ריכהל ףסכנ ,רבד לש ופוסל עיגהל דימת ןרקס
 םושמ ,ךישמהמ עתרייו להביי — ןירשימב ותוא תוקיסעמה תולאשה ןיבו םייללכה

 .הליחתב דימ ול ןתינ לכה אלש

 עדיי ןעמל ,שארמ ךכ לע ריעא ,םינפ לכ לע ךא ;ונקתל לכוא אל תנועמ והז
 םיעתרנ םניאש ימ קרו ,ךלמה־ךרד הניא עדמה ךרד .תמאל ףאושה ארוקה דדועתיו
 םתא םתנקת — עדמה לש םילולתה םיליבשב םילועו־םיספטמש תעב העיגיה יגפמ

 .הרואה־תופוטש ויתוגספל ועיגיש

 .יתוריסמ תעבה תא ,דבכנ חרזא ,אנ לבקו
 סקראמ לראק

 ארוקה לא
 ־הלמ םוגרת וליפאו ,רשפאה לככ קיודמ םוגרת ןתיל ומצע לע לטנ יור .י רמ
 הז וקויד אקוד םלוא .רתויב קדקודמה קוידה דצ לע אלימ וז ותדועת תא ;הלמב
 .ארוקל רתוי חותפ ותושעל ידכ רפסה לש והנבמ תא תונשל ילע הפכ קדקודמה
 הדימב ושענ אל ,תורבוחדוורבוח רפסה אצי ןכש ,ןמזל ןמזמ ושענש הלא םייוניש

 .ןונגסב תודחא־רסוח ידיל חרכהב ואיבהו ,תונדפק לש תחא
 ידיל הנאיבאש ,ךכ ידיל יתעגה בוש ,וז הקידב־תדובע ימצע לע יתלטהשמ
 המכ טשפל :(היינשה תינמרגה הרודהמה) רוקמבש טסקטה יבגל םג שומיש
 ,יטסיטאטס וא ירוטסיה רמוח לש תפסות ןתיל ,תורחא תויגוס םילשהל ,תויגוס
 הרודהמ לש םייתורפסה הימגפ ויהיו .הלאב־אצויכו ,תויתרוקיב תורעה ףרצל
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 תיתפרצה האצוהל רבדיףוסד רבדדזתס

 יוארה ןמו ,רוקמה םצעב יולת־יתלב יעדמ ךרע הל עדונ ,ויהיש המ וז תיתפרצ
 .הירוב לע תינמרגה ןושלה תא םיעדויה םיארוקה ןמ הלא וליפא הב ועייתסיש

 ,היינשה תינמרגה הרודהמל רבד־ףוס ךותמ םיעטק םתוא ינא איבמ ןלהל
 יתשמתשהש דותמב ןכו ,הינמרגב תינידמה הלכלכה לש התוחתפתהב םיקסועה

 .גהז ירוביחב וב

 1875 לירפאב 28 ,ןודנול
 םקראמ לראק

 .(תכרעמה) .וז הרודהמב 13 ׳מע ףוס דעו ,יעיבר עטק ,7 ׳מע הוושה 1
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 תישילשה הרודהמל
 ־קנע .תאזה תישילשה הרודהמה תא ומצעב סופדל ןיקתהל םקראמ הכז אל
 19־ב םלועה ןמ רטפנ ,ותלודג ינפב שאר וישכע םיניכרמ וידגנתמ ףאש ,הבשחמה

 .1883 סראמב
 ינאש ,רתויב־ןמאנ ,רתויב־בוט דידי ,הנש םיעברא לש דידי הזב יל דבאש ,ינאו
 תאצוהב םג לפטל הבוחה וישכע הלטוה ילע — עיבהל הפה לוכישמ רתוי ול בייח
 .ונובזעב רשא דיה־בתכ ךותמ ינשה ךרכה תאצוהב םגו ונינפלש תישילשה הרודהמה
 הנושארה תיצחמה תא יתאלימ דציכ ,ארוקל ןובשחודיד ןאכ ןתיל ילע ירהו

 .הבוח התואמ
 ךרכב טסקטה לש ובור תא דבעלו־רוזחל סקראמ לש ותעדב היה הליחתמ
 ,תושדח תודוקנ סינכהל ,רתוי ינדפק חוסינ תוינויע תודוקנ המכל ןתיל ,ןושארה
 ותלחמ בצמ .ללכב ןורחאה ןמזה דע יטסיטאטסהו ירוטסיהה רמוחה תא םילשהל
 רתול וילע ופכ — ינשה ךרכה לש הכירע־רמג ידיל עיגהל ותקיחד־ותפיאש ןכו
 ,תופסוה ןתוא קר סינכהל שישו ,חרכה־ייוגיש אלא תונשל ןיאש ,טלחוה בוש .ךכ לע
 [׳*1-16 031)1431. 1*81■ £81-1 ג131ר£." ?3.1-18. תיתפרצה האצוהב וללכב רבכש

 .םייתניב המסרפתנש 1,30113416 1873]
 םינקותמ וב ויה תומוקמ המכש ,רפסה לש ינמרג ספוט ןובזעב אצמנ םנמאו
 ,יתפרצ ספוט אצמנ ןכו ; תיתפרצה האצוהל תומוקמ־יארמ וב ונתינ ףאו ,ודי לע
 טרפ ,הלא תופסותו םייוניש .םהב שמתשהל שיש תומוקמה תא קוידב םשר וב
 :השרפב ,רפסה לש ןורחאה קלחה יבגל םימצמטצמ ,ללכה ןמ םיאצוי םיטעומל

 ןמאנ םדוקה טסקטה ראשנ רחא םוקמבמ רתוי ןאכ .ןוהה לש רבצהה ךילהת
 ןונגסה םג ןכ לעו .תוידוסי רתיב ודבוע הינפלש תוישרפה ולאו ,ירוקמה טוטרישל
 ,םיילגנא ןושל־ישומיש עפוש ,רתוי לשורמ םג לבא ,השקמ־השעמ ,יח רתוי ןאכ היה
 ןכש ,םשו ןאכ תוצריפ תויוצמ ויה האצרהה ךלהמב ;לפרועמ םג תומוקמ המכבו

 .הזימרב אלא ןאכ ונודנ אל םיבושחה םיניינעה ןמ םידחא
 ,הריתי תוידוסיב םקראמ קדבו רזח תובורמ הנשמ־תוישרפ ירה ,ןונגסל רשא
 ןכיה דע ,הדימה יליבשב העבקנ ,ויפמ יל ונתינש ,תופוכת זמר־תוארוהב ןכו ,ךכבו
 ,םוקמ לכמ .םיילגנא ןושל־ישומיש ראשו םיינכט םייוטיב שוכינב ךליל יתייה יאשר
 םוקמב ןתונ היהו תוחפסנהו תופסוהה תא שדחמ־דבעמ דוע היה סקראמש ,יאדו
 קפתסהל יתייה הווצמ ינא וישכע ;תשבוגמה ולש תינמרגה תא הקלחה תיתפרצה

 .ירוקמה טסקטה לע רשפאה לככ תוכמתסה ךות ,הזה רמוחה םוגרתב
 רוריבב יתעדי אלש ,דחא רוביד ףא יתיניש אל וז תישילש הרודהמבש ירה
 סינכהל יתעד לע הלעיש היה רשפא־יא .ותוא הנשמ היה ופוג רבחמה יכ ,רומג
 !וב אטבתהל םיגהונ םינמרגה םינלכלכהש ,רוגשה ןוגרא׳זה תא ״לאטיפאק״ה ךותל



 תישילשה הרודהמל

 תא ול ונתיש ,םירחא ליעפמש ימ הדובעהךתונ יורק ,לשמל ,ןושל־לילב ותוא יפל
 םילטונ רכש דעבש ימ יורק הדובעה־לבקונ ולאו ,ןמוזמב םולשת דעב םתדובע
 [הדובע] 11*3ע811 הלמב םוי־םוי ייחב םישמתשמ תיתפרצב םג .ותדובע תא ונמיה

 (1011116111* (1611*3\ז3,11 םשב ןוהה־לעב תא ארקיו ןלכלכ אובי םא לבא .״הקוסעת״ ןבומב
 קדצב — [הדובע־לבקמ] 1־606ע611נ• <16םשב לעופה תאו ,[הדובעךתונ]

 .ףרוטמל םיתפרצה והובשחי
 ןה קרש ,לקשמו הדימ ,ןוממ לש תוילגנא תודיחי ךופהל ימצעל יתישרה אל ןכו
 האצישכ .שדחה״ינמרגה טנלאויוקאה לע ןדימעהלו ,םוקמ לכב טסקטב תואבומ
 ,הנשב םימיה רפסמכ לקשמו הדימ יגוס הינמרגב ויה םיבורמ ,הנושארה הרודהמה
 לש וחומב קר זא חתיה היוצמ קראמסכיירה) םיקראמ ינימ ינש ויה הז דבלמו
 תוחפה לכלו ,םיבוהז ינימ ינש ,(םישולשה תונש ףוסב התוא איצמהש ,רייבטס
 םישילש־ינש" םשב עבטמ ול השמיש הדיחיש דחא םהיניבו ,םירלאט ינימ השולש
 םיטילש ימלועה קושב ולאו ,תירטמה הדימה .דתיה תררוש עבטה עדמב ."שדחה
 ושמתשיש ,וילאמ ןבומ הז היה ולאכ תוביסנב .םיילגנאה לקשמהו הדימה ויה
 םלוכ טעמכ ויתודבועדיכמסמ תא הקיל ץלאנש ,רפס ליבשב תוילגנא הדימ־תודיחיב
 םיסחיהש דוחיבו ,םויכ דוע עירכמ הז ןורחא םעטו .תילגנאה היישעתה יסחי ךותמ
 —תועירכמה תוישעתה יתשב אקודו ,ונתשנ אלש טעמכ ימלועה קושב רשא םינודנה

 .םיילגנא לקשמו הדימ ןיטולחל טעמכ םויה דע םימילש — הנתוכו לזרב
 הוניבה אלש ךרד ,תוטאטיצ תאבהב סקראמ לש וכרד לע םילמ המכ ףוסבו
 תושמשמ ,דבלב תודבוע־ירואיתבו תודבוע־ינותנב םיקסועש םוקמ לכב .הכלהכ
 .םיטושפ םיכמסמ־יעטק ,םיילגנאה םילוחכה םירפסה ךותמ ןוגכ ,תוטאטיצה ןבומכ
 הכירצ אל ןאכ .םירחא םינלכלכ לש תוינויע תועד םיטטצמש םוקמב ןכ וניאו

 ריהב יוטיב ידיל הנושארל אב ימ ידי לעו יתמיא ,ןכיה :עובקל אלא הטאטיצה
 התואש ,ןאכב רקיעה .תיעדמה תוחתפתהה תצורמב ןודנש ילכלכ ןויער ותוא

 יוטיב תשמשמ איהש ;עדמה תודלותב תובישח הל תעדונ הנודנה תילכלכ הסיפת
 הסיפת התוא םא ,םלוא .הנמז לש ילכלכה בצמה תא טעומב וא הברהב םלוה ,ינויע

 הלוכ רבכ הזנגנש וא ,תיסחי וא ןיטולחל ,ותפקשהו רבחמה לע תלבוקמ ןיידע
 ןניא ולא תוטאטיצש ןאכמ .רקיע־לכ בושח רבדה ןיא בוש — הירוטסיהה יזנגב
 עדמ לש הירוטסיהה ךותמ חוקל שוריפ ,טסקטל ךלוהו־ךשמנ שוריפ אלא תושמשמ
 תילכלכה הירואיתה לש םהיטרפל םיבושחה םיגשיהה תא ןייצל ןה תואבו !הלכלכה

 םניא ןאכ דע ויתודלות ירבחמש ,עדמ יבגל בר ךרוצ ךכב היהו .םללוחמו םנמז יפל
 בושו — .תישיא היינפ טעמכו ,המגמ המע שיש תורוב ,תורובב םינייטצמ אלא
 םירקמב איבהל אלא םקראמל ול ןמדזנ אל המ םושמ ,תוירבה תעד לע םג רבתסי
 ־ףוס ךותמ בייחתמש יפכ ,םינמרגה םינלכלכה ירבדמ ןיטולחל־ללכה־ןמ־םיאצוי

 .היינשה הרודהמל רבד
 .1884 תנש ךשמב — הנקת ינא ךכ — רוא תוארל לכוי ינשה ךרכה

 1883 רבמבונב 7 ,ןודנול

 2 ?אטיפאהה■

 םלגנא ךירדירפ
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 ךירצש ,רשפא .הברדא .קודיצ ןועט וניא תילגנא האצוהב "לאטיפאק״ה םוסריפ
 הז יב ,םיאור ירהש — וז תילגנא האצוה ןאכ דע הרחאתנ המדנושמ ,ריבסהל
 תא ,הקירמאבו הילגנאב ,םויה־תורפסבו תעה־יבתכב תורידת םיריכזמ תודחא םינש
 הרבסהל םא ,הנגהל םאו הפקתהל םא םיריכזמ — הז רפסב תוגצוימה תוירואיתה

 .הכלהכ אלש שוריפל םאו הנוכנ

 ךרוצ שי תמאב יכ ,1883 תנשב רבחמה לש ותריטפ דחאל דימ ,ררבתנשמ
 תובר םינש ךשמב דידי ,רומ לאומאס רמ דמע ,הז רוביח לש תילגנא האצוהב
 י ,עידוהו — ותומכ םיטעמש סקראמ לש ורפסב יקב ,הלאה םירוטה בתוכלו סקראמל
 ןובזע לש םייתורפסה םיספורטיפאהש ,רפסה םוגרת ומצע לע ליטהל אוה ןכומ יכ
 דיה בתכ תא תוושהל ךירצ ינאש ,וניניב םכסוה .להקה ינפל ואיבהל ופאש םקראמ
 ךשמב ררבוהשמ .ןוכנלו בוטל אצמאש םינוקית עיצהלו רוקמה לא [םוגרתה לש]
 םוגרתה־תדובע תא םייסלמ ותוא םיבכעמ רומ רמ לש םייעוצקמה ויקוסיעש ,ןמזה
 ליטי אוהש ,גנילווייא ר״ד לש ותעצה תא החמשב ונלביק ,ונלוכל היוצרה תוריהמב
 לש הריעצה ותב ,גנילווייא תרמ העיצה העש התוא ;הדובעה ןמ תצקמ ומצע לע
 םיעטקב ירוקמה טסקטה תא תילגנאל בישהלו תוטאטיצה תא קודבל ,סקראמ
 ידיב ומגרתינשו םילוחכ םירפס ךותמו םילגנא םירבחמ ךותמ וחקולש ,םיבורמה
 םיטעומ ללכהךמדכיאצויל טרפ ,םוקמ לכב הז רבד השענ םנמאו .תינמרגל סקראמ

 .םהמ טלמהל ןיאש
 םוי") ירישעה קרפה .1 :*גנילווייא ר״דה ידיב ומגרותש רפסה יקלח הלאו
 תיששה השרפה .2 ;(׳ךרעה־ףדוע לש תומכו רעש״) רשע־דחאה קרפהו (״הדובעה
 קרפמ .3 ;(םיינשו־םירשע דע רשע־העשת םיקרפה תא תללוכ ,״הדובעה־רכש״)
 קלחה תא ללוכ ,רפסה לש ופוס דע ,(׳"וכו תוביסנ") 4 ףיעס ,העבראו־םירשע
 תיעיבשה השרפה לכו השימחו־םירשע קרפ ,העבראו־םירשע קרפב ןורחאה
 לב .רבחמה לש תומדקהה יתש .4 ;(השולשו־םישולש דע הששו־םירשע םיקרפה)
 ולש וקלחל אלא יארחא וניא םגרתמ לכש ,אצמנ .רומ רמ ידיב םגרותמ ראשה

 .ילע תלטומ ולוכ רפסל תיללכה תוירחאה ולאו ,וז הדובעב
 לע הנקתוה ,ונתדובעל דוסי םוקמ לכב השמישש ,תישילשה תינמרגה הרודהמה
 תומוקמ םתוא תונייצמה ,רבחמה לש ונובזעמ תומישר לש ןעויסב 1883 תנשב ידי
 ,יתפרצה טסקטב םינמוסמ תומוקמ אובל םיכירצ םמוקמבש ,היינשה הרודהמה לש

 סקראמ ;תיתפרצה האצוהבש הקולחל המיאתמ תילגנאה האצוהב םיקרפל־הקולחה *
 ־םירשע קרפה תא ;םיקרפל (ן ן השרפ םג שמשמ) יעיברה קרפבש םיפיעסה תא ןאכ ךפה
 (.ל .א .מ ש״ע ןוכמה תאצוה לש תכרעמה) .םיקרפל ויפיעס תאו ,\!ו 11 השרפל ךפה העבראו
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 הרודהמה לש טסקטה ךותב וז דידב ושענש םייונישה .11873 תנשב םסרפתנש
 ויתוארוהב סקראמ םהילע .דעצש ,םייונישה לא ללב ךרדב םימיאתמ היינשה
 לטבתנ אלא םינש רשע ינפל הקירמאב ןכותש ,ילגנא םוגרת ליבשב בתכב תובורמה
 ונדידי ונל ורסמ הז די־בתכ .רשכומו קהבומ םגרתמ רסחש יגפמ רקיעב ,ךכ־רחא
 ךותמ תופסות המכ דוע םש וניוצ .ייסר׳ג וינ ,ןקובוהמ הגרוז .א .פ רמ ,קיתן,ד
 תונורחאה ויתוארוהל םינש הברהב םדק הז בתכש ןויכמ םלוא ;תיתפרצה הרודהמה
 שומיש אלא ךכב שמתשהל יאכז ימצע יתיאר אל בוש ,תישילשה הרודהמה ליבשב
 ןכו .תונוש תוישוק בשייל בתכ ותוא ונל עייסש םירקמב דוחיבו ,ללכה־ןמ־אצוי
 םשל הזיחא־תדוקנ ונל שמשיש ,םישקה תומוקמה בורב יתפרצה חסונל ונשרדנ
 רתול היה ךירצש םוקמ לכב ,ולש לע רתול ופוג רבחמה היה ןכומ המכ ,הערכה

 .רוקמה לש הרומגה ותועמשממ והשמ לע םוגרתה ןעמל
 םייוטיבב שומישה :ארוקה ןמ וכסחל ונלוכי אלש ,דחא ישוק רייתשנ ןיידעו
 םוי־םוי ייח לש ןושלה־שומישב לבוקמ הזש יפכ קר אל ,םנבומב אלש םימיוסמ
 לכ .ךכמ ענמיהל היה רשפא־יא ךא .תינידמה הלכלכב ליגר אוהש יפכ םג אלא

 .עדמ ותוא לש םייעוצקמה םיחנומב הכפהמ תללוכ םיעדמה ןמ עדמב השדח הסיפת
 היגולונימרטה תא הב םינשמ ךרעב הנש םירשע לכש ,הימיכב ךכל תקהבומ היאר
 הילע ורבע אלש ,תינאגרוא תבוכרת םוש אצמת אלש טעמכו ,ידוסי יוניש הלוכ
 םייוטיב הלטנש ,ךכב הקפתסנ ללכ ךרדב תינידמה הלכלכה .םינוש תומש המכו המכ
 ידי לעש ,הנממ םלעתנ ןאכו ;םהב השמתשנו םהש־תומכ היישעתהו רהסמה ייחמ
 :הנה .ןהה םילמב םיאטובמה תונויערה לש רצה גוחה ךותב המצע .דמצמיצ ךכ
 אלא םניא הטנרו חוירש ,הפי העדיש יפ לע ףא ,תיסאלקה תינידמה הלכלכה וליפא
 קפסל בייח לעופהש ,םולשתב־אלש תרצותה־קלח ותואמ םיעטק ,הנשמ־יפיעס
 ,ידיחיה ,ןורחאה ונניא ךא ,קלח ותוא לש וסוכינב ןושארה םנמא הלה) וקיסעמל
 > הטנרו חויר לש םירוגשה םיגשומה ימוחתל ץוחמ םלועמ האצי אל ירה — (וניינקב
 םקראמ יפב יורקה) םולשתב־אלש תרצות־קלח ותואב םלועמ השרדו־הרקח אל
 הנבה ידיל םלועמ האב אל ךכיפלו ;תומילש תניחב ־ותוללרכ לע ,(תרצות־ףדוע

 ־רחאל וכרע תקולח תא םירידסמה םיקוח םתוא לש אלו ועבטו ורוקמ לש אל הרורב
 אלל — תונמוא וא תואלקה הניאש לכ — היישעת לכ םילילכמ ךכל המודב .ןכמ
 יתש ןיב הנחבהה ןיטולחל־תרקענ ךכ ידי לעו ,הרוטקאפונאמ חנומב ,הלדבה
 ־קאפונאמה־תפוקת :תילכלכה הירוטסיהב ןתוהמב וזמ וז תונושו תולודג תופוקת
 ,תינרדומה היישעתה תפוקתו ,םיידיה־תדובע לש התקולחב הדוסיש ,שממ־הרוט
 תא האורש הירואית התוא יכ ,וילאמ רבתסמ םוקמ לכמ .תונוכמה־ןונגנמב הדוסיש
 לש תילכלכה הירוטסיהב דבלב רבעמ־תגרדכ ינרדומה יטסילאטיפאקה רוצייה
 םיאורה ,םירפוס םתוא לע םילבוקמה ןמ םינוש םייוטיבב שמתשתש ןידב ,תושונאה

 ,תטלחומו תפלוח־יתלב הרוצכ וז רוציי־תרוצ

 ידי לע ולוכ קדבנ ,י1ר .י .מ לש ומוגרתב ."!<6 08ע11;81.?81י £81־1 !

 םיבורמ םייוניש ,רפסה לש ןורחאה וקלחב דוחיב ,ליכמ הז םוגרת .רסאש הל ,סיראפ ,רבחמה

 .היינשה תינמרגה ׳ הרודהמבש טסקטל תופסותו
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 ־אלש ויהי אל - תוטאטיצ תאבהב רבחמה לש דותמה לע םיטעומ םירבד
 םיכמסמ־לש־תויודע ,הליגרה ךרדה לע תוטאטיצה תושמשמ םירקמה בורב .םמוקמב
 ,הלכלכ ירפוס לשמ תואקספ תואבומ םיבר םירקמב םלוא .טסקטב םיעבקנה םירבדל
 יוטיב ידיל הנושארל תמיוסמ העד האב ימ ידי לעו ןכיה ,יתמיא :חיכוהל ידכ
 יוטיב התויהב האבומה העדל תובישח תעדונש ,םירקמ םתואב לח הז רבד .רורב
 !םיוסמ ןמזב םיררושה ןיפילחהו רוצייה יאנת תא ,טעומב םאו הברהב םא ,םלוה

 .לכה לע תלבוקמ איה םאו ,וז העדב הדומ סקראמ םא ,רקיע־לכ בושח אל בושו

 הירוטסיהה ךותמ חוקל שוריפ ,טסקטל ךלוהו־ךשמנ שוריפ ולא תוטאטיצב שי ןכיפלו
 .עדמה לש

 הז רפס םלוא .רוביחה לש ןושארה רפסה תא אלא ללוכ וניא ונלש םוגרתה
 היה ףא הנש 'םירשע ךשמבו ,המצע ינפב המילש הביטח הבורמ הדימב שמשמ
 םלש־יתלב ,1885 תנשב תינמרגב ויתאצוהש ,ינשה רפסה .יאמצע רוביחכ לבוקמ
 .1887 תנש ףוס ינפל רוא תוארל לכוי אלש ,ישילשה רפסה אלב ןיטולחל אוה

 לע בושחל וכרצ לכ םדקומ היהי דוע ,ינמרגה ורוקמב ישילשה רפסה אציישכל
 .הלאה םירפסה יגש לש תילגנא האצוה תנקתה

 ."םילעופה־דמעמ לש הילביב״ה הפוריא־תשביב תופוכת יורק "לאטיפאק״ה
 ־תונורקע רתויו רתוי םוי־םוי תוכלוהו תושענ הז רפסב ולעוהש תונקסמהש ,םנמאו
 ,תפרצב םג אלא ץייושבו הינמרגב קר אל ,םילעופה־דמעמ לש הלודגה העונתל דוסי

 ־לכב םילעופה־דמעמש !דרפסבו הילטיאב וליפאו הקירמאב ,היגלבבו דנאלוהב
 ובצמל רתויב־םיאתמ יוטיב ןתויהל הלא תונקסמב רתויו רתוי ריכמ םוקמ
 הילגנאב םגו .תאזה העונתה ול הריהנש ימ לכ ךכב רופכי אל — ויתופיאשלו
 העונתה לע המוצע העפשה וז העשב אקוד םקראמ לש תוירואיתה תועיפשמ
 ־דמעמ לש ויתוכרעמבמ תוחפ אל "םיליכשמ״ה תוכרעמב תטשפתמה ,תיטסילאיצוסה
 השירדו־הריקחש ,םויה ברקתמ רהמ־רהמ .לכה ונרמא אל דוע ךכבו .םילעופה
 ןיאש ימואל חרכהכ הנידמה לע המצע הפכת הילגנא לש ילכלכה הבצמב תידוסי
 אלב ומויק ןכתיי אלש ,הילגנאב תיתיישעתה הטישה לש הכלהמ .וינפב דומעל
 .ןואפק ידיל עיגה — םיקנש ה לש אליממו ,רוצייה לש הריהמו תדמתמ תוטשפתה

 הל היהש המב קפס הליטמ רטס׳צגאמ וליפא !ויתורוקמ תא ללד רזזסמה־שפוח
 היניע ץוענל האב תוריהמב תחתפתמה ץראל־ץוח תיישעת .2ילכלכ ןוילגנאוא םדוק
 םג אלא סכמ־ינגומ םיקנשב קר אל ,םוקמ לכב — ילגנאה רוצייה לש ופוצרפב
 יפל לדג רוצייה־חוכש דועב .הלעתה לש הזמ רבעמ וליפאו ,םיילארטיינ םיקנשב
 יפל ,רתויב־בוטה הרקמב תמדקתמ םיקנשה לש םתובחרתה ירה ,ירטמואיג רוט
 לגעמ — רבשמו ףדוע־רוציי ,תואיג ,ןואפק לש םינשה־רשע לגעמ .יטמתירא רוט
 םלוא !וצורמ תא םייסש ,םוקמ לכמ ,המוד — 1867 דע 1825 םינשב הנשנו־רזחש

 ,םייד,דצ,ד רחא םויה המייקתנש ,רטס׳צנאמב רחסמה־תכשל לש תיתנש־עברה הפיסאב 2
 ,דנש 40 ךשמב״ :וז חורב הטלחה־תעצה הסנכוה .רחסמה־שפוח תלאשב רע חוכיו חקלתנ
 הכשלה !רחסמה־שפוח ןיינעב הילגנא תמגודכ ושעי םימעה ראשש ,אושל םיפצמ ויה
 םחי ;דבלב תחא העד לש בורב התחדנ העצהה ״.וז הדמע תונשל העשה העיגה יכ ,הרובס

 (.1886 רבמבונב ,1 ,"£¥6מ1מ^ 81־111 (331■ <3") .22 דגנ ,21 דעב :היה תולוקה
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 תילגנאה האצוהל המדקה

 תואיגה־תפוקת .ינורכו דשוממ לפש ךות שואיה־ןוויב ונעקשל תנמ לע ,םייס
 םינמיסה םיארנ הנה יכ ,םעפל םעפמ םירובס ונאש הדימב * אובל תששוב תפסכנה
 ,םלועה ללחב םימלענו םינמיס םתוא םעפ לכב םיזג הדימב־הב ,הא1ב תא םירשבמה
 היהי המ הדובעה־ירסוחמו" :הלאשה תא בוש ללוגמ ףרוחו ףרוח לכ םייתניב
 בישיש שיא ןיא ,הנשל הנשמ ךלוהו־האוג םילטבומה רפסמ דועב לבא "?םהילע
 לש םתונלבס עקפיתשב ,עגרה חא קוידב בשקל ןתינש טעמכו ?איהה הלאשה לע
 ולוקל ןיזאהל ךירצ יאדו וזכ העשב .םה־םהידיב םלרוג תא ולטיו םילטבה םילעופה
 וייח ימי לכ ךשמב דומילו־,דריקח לש האצות איה ולש הירואיתה לכש ,שיא לש
 עיגה וז דומיל־תריקח דוסי לעש ,שיא ;הילגנא לש הבצמבו תילכלכה הירוטסיהב
 תילאיצוסה הכפהמהש ,הפוריאב תוחפל ,הדיחיה ץראה איה הילגנא יכ ,הנקסמ ידיל
 חכש אל םלועמ :רורב .קוחו םולש יכרדב ןיטולחל הב םשגתהל הלוכי תענמג־יתלבה
 לש ןויסנ אלב ,ענכיי הילגנאב טילשה דמעמהש ,הפצמ אוה ןיא יכ ,ףיסוהל
 הנילש הכפהמ התואל ,["]נע0813.ע61:71י6ונ6111011,׳נ "תודבעה ןעמל תודרמתה"

 ."תיקוחו

 1886 רבמבונב 5
 םלגנא ךירדירפ

 רבודמשכ ,תומילאה־תכפהמ לע הירואיתה תא סקראמ ליבגהש ,הלבגה התוא ןיינעב *
 ,רמולכ ,1871 תנש לירפאב 12־ב״ :״הכפהמהו הנידמה״ :ורפסב ןינל דמוא — הילגנאב
 לש ןורחאה קרפב ןייעת םאב, :ןמלגוק לא סקראמ בתכ ,שממ תימיראפה הנומוקה ימיב
 זירכמ ינאש ,תיתפרצה הכפהמה לש אבה ןויסנה יכ ,תעדל דמלת ,ילש "רמירבב 18דד"
 ורדכ ,תיטארקורויב־תיאבצה הנוכמה תא היינשל תחא תושרמ ריבעהל אל :אוה ,וילע
 יאנתה אוה — הז רבדו ,(סקראמ לש השגדהה) התוא רבשל אלא ,הכ דע תושעל וגהנש
 ונתגלפמ ירבח תושעל םיסנמ תאז אקוד .תשביב תישממ תיממע הכפהמ לכל םדקומה
 לולכ ׳תיטארקורויב־תיאבצה ...הנוכמה תא רבשל, :וללה םילמב [...] /סיראפב םירוביגה
 ,הכפהמב ןויראטלורפה לש וידיקפת תלאשב ,רוציקב עבומה ,םזיסקראמה לש ירקיעה חקלה
 ־ינאיקסטואקה ׳שוריפ,ה אלא ,ןיטולחל חכשנש דבלב וז אל ,אקוד הז חקלו .הנידמה יבגל
 .תשביב תגייתסמ [םקראמ לש] ותנקסמ [...] !ועמשמכ וטושפ ,ופליס םזיסקראמל טילשה
 ־תיטסילאטיפאק הנידמ לש המגוד השמיש הילגנאש דועב ,1871 תנשב ןבומ היהש רבד
 ללכה ןמ סקראמ איצוה ןכל .היטארקורויב ילב םג תרכינ הדימבו ,תויאבצ ילב ךא ,הרוהט
 איהה תעב תירשפא ,דתיה םגו התארנ ,תיממע הכפהמ וליפאו ,הב הכפהמהש ,הילגנא תא

 /הנכומה הנידמה־תנוכמ, תריבש לש םדקומה יאנתה ילג
 תלטבתמ ,הנושארה הלודגה תיטסילאירפמיאה המחלמה תפוקתב ,1917 תנשב ,תעכ
 — תונורחאהו תומוצעה תוגיצנה ,הקירמא םגו הילגנא םגו ;םקראמ לש וז ותוגייתסה
 ,םזיטארקורויבהו תויאבצה רדעיה תניחבמ תיסכאס־ולגנאה ׳תוריחה לש — ולוכ םלועה לכב
 תודסומה לש תיפוריא־ללכה תלאוגמה םימדה־תצב ךותל ןיטולחל ןה ףא ושלגו ורדרדינ
 לכל םדקומה יאנתה, תעכ .לכה תא םיסרודהו לכה תא םידבעשמה ,םייאבצ־םייטארקורויבה
 הנוכמה, לש התזנירה ,התריבש :אוה הקירמאב םגו הילגנאב םג ׳שממ תיממע הכפהמ
 תוטילשה אישל דע 1917—1914 םינשב םש הללכושו הנקתוהש) 'הנכומה, /תינידמה
 ירבעה םוגרתה] (.ךליאו 497 ׳מע ,גגו ךרכ ,יבתכ לב) ״.(תיטסילאירפמיא־ללבה ׳תיפוריאה,
 .[158—157 ׳מע ,ריעצה רמושה א״הבקה .צוה ,םילעופ תירפס ,״םירחבנ םיבתכ ,ןינל .יא .ו״ יפל

 .ל .א 4נ ש״ע ןוכמה לש תכרעמה
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 תיעיברה הרודהמל
 חסונ תא ,רשפאה לככ ,תטלחומ העיבק עובקל יתוא הבייח תיעיברה הרודהמה

 :ןלהלכ רוציקב ךכ לע — וז הבוח יתמייק דציכ ,דחי םג תורעההו טסקטה
 ,סקראמ לש ודי בתכב תורעהה תאו תיתפרצה האצוהה תא בוש יתיוושהש רחאל
 ולא תופסות .ינמרגה טסקטה ךותל יתסנכהו האצוה התואמ תופסות המכ דוע יתחקל
 תישילש .דהמ) 460—458 ׳מעב ! (88 ׳טע תישילש הרודהמ) 80 דומעב תואצמנ
 .דהמ) 593—591 ׳טעב ? (600 ׳םע תישילש .דהמ) 551—547 ׳מעב ; (510—509
 יתסנכה ןכו .79 הרעהב (648 ׳טע תישילש .דהמ) 596 ׳טעבו ; (644 ׳טע תישילש
 תיתפרצה האצוהה תמגודכ — *(67—461 ׳טע תיעיבר הרודהמ) טסקטה ךותל
 ׳טע תישילש .דהמ) תורכמה־ילעופ לע הכוראה תפסותה תא—תילגנאה האצוההו

 .דבלב םיינכט אלא םניא םירחא םילק םייוניש .(515—509
 היה המדנש םוקמב דוהיב ,הרבסהל תופסות־תורעה המכ םג יתנקתה :דועו
 הלא תופסות־תורעה לכ .ןכ תושעל ובייח ונתשנש תוירוטסיהה תוביסנה יכ ,יל

 .**0.11. תויתואב וא ימש לש תובית ישארב ונמוסו םיעבורמ םיירגוסב ונתינ
 תוטאטיצה לש האלמ הקידב הכירצה םייתניב המסרפתנש תילגנאה האצוהה
 חרוטה תא ,רוגאילא ,םקראמ לש הריעצה ותב המצע לע החקל ךכ םשל .תובורמה
 ןבור בור יבגלש אצמנו ;םירוביחבש רוקמה לא םיאבומה םיעטקה לכ תא תוושהל
 הרודהמב] םש ךרוצ היה אל בוש ,םיילגנא תורוקמ ךותמ ואבוהש ,תוטאטיצה לש
 ילגנאה ירוקמה טסקטב ןה תואבומ אלא ,תינמרגה ךותמ ןמגרתלו רוזחל [תילגנאה
 ךכב .תיעיברה הרודהמה יבגל טסקט ותואב רזעהל ילע ,אופיא ,לטוה .ומצע
 םהמ ,םינוכנ־אל םידומע־ירפסמ לש םינויצ :םינימה לכמ םילק םיקויד־יא ולגתנ
 שולש ךשמב ורבטצנש סופד תויועט םהמ ,תורבחמה ךותמ הקתעהה םע ובברתשנש
 םהמ ענמיהל רשפא־יאש ,םירוסיח המכ וא הכלהכ אלש וניוצש תואכדמ .תואצוהה
 ,הלמ םשו הפ .םירבדה־יקתעה תוליכמה תורבחמ ךותמ תוטאטיצ־יגומה םיטטצמשכ
 םיראפמ תובשי תורבחמ ךותמ וטטוצ םידדוב םיעטק .הריתי החלצהב המגרתינ אלש
 לש םירוביח ארוק היהו תילגנא ןיידע עדי אל םקראמשכ ,1845—1843 םינשב
 רוגב לק יוניש הווהתנ הז לופכ םוגרת תמחמו ;יתפרצ םוגרתב םילגנא םינלכלכ
 טסקטב שמתשהל היה רשפא וישכעו — רכו רוי ,טראויטס יבגל ןוגכ ,הלמה
 אובי םא ,הנהו .םילקה םילושירהו םיקוידה־יאמ םיבר הלאב־אצויכו .ופוג ילגנאה
 התוא לכ יכ ,חכןיי ,תומדוקה תורודהמה לא תיעיברה הרודהמה תא הוושיו והשימ
 יאדכש םילקבש־לק יוניש ףא ופוג רפסב וב התניש אל ןוקיתה־ךילהת לש העיגי

 ,519—517 ,482—480 ,408—406 ,94—93 'םעב ,דלא תומוקמ םייוצמ ונינפלש האצוהב *
 .413—407 דנע ונינפלש טסקטב — תורכמה ילעופ לע סלגנא לש תפסותה ;520

 .א .פ תויתואב דימת וניוצו םילוגע םיירגוסב הלא תומוקמ ונתינ ונינפלש האצוהב *"
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 סנו׳ג דרא׳ציר ירבדמ הטאטיצ ,האצמל היה רשפא־יא תחא הטאטיצ קר .וריכזהל
 םש תא וקיתעהב סקראמ העט הארנכ .(*47 הרעה ,562 ׳מע ,תיעיבר הרודהמ)
 רבגתנ דוע הזש וא ,ואולימב היהשכ ןתחכוהרדוכ הפי תוטאטיצה ראש לכ .רפסה

 .תקיודמה ןתרוצ וישכע ןהל הנתינשמ
 .ןשי השעמ לא בושל ינא ץלאנ ןאכ םלוא

 לצא תחא הטאטיצ לש התותימאב קפס וליטהש ,דחא הרקמ קר יל עודי :והזו
 יניא בוש ,סקראמ לש ותריטפ ירחא םג ללהו ךשמתנ הז הרקמו ליאוהו .סקדאמ

 .ןאכ ךכ לע חוספל ןוכנ םעט האור
 םינתשרחה דוגיא לש ואטבמ־ילכ — "הידרוקנוק" ינילרבה תעה־בתכב
 לראק טטצמ דציכ" :םש־םוליעב רמאמ 1872 סראמב 7־ב םסרפתנ — םינמרגה
 תירסומ תורמרמתה לש הלודג תרתעב שומיש ךות — הנעטה האב ןאכ .״סקראמ
 16־מ ןוטסדאלג לש ביצקתהרבואנמ הטאטיצה יכ — םייראטנמאלראפ־יתלב םייוטיבו
 ־דוגיא לש [1030231־313(1 !•6836] ןושארה תעדה־יוליגב הטטוצ) 1863 לירפאב
 ,׳ד .דהמב 617 ׳מע ,1 ךרכ ,״לאטיפאק״ב התנשנו ,1864 תנשב ימואלניבה םילעופה
 ,הררשו רשוע לש הז יוביר" :קוספה .תפיוזמ אלא הניא (**׳ג .דהמב 671 ׳מע
 רובידב ףא דמאנ אל — ״דבלב שוכרה־תודמעמ ליבשב ולוכ לבגומ ...רכשל ידכ דע
 הז קוספ םלוא" .דראזנאה לש (לוכיבכ ימשרה) יפארגונטסה ןובשחו־ןידב דחא
 .רומגה רפיהה אוה וב רומאהו .ןוטסדאלג לש ומואנב םוקמ םושב אצמנ וניא
 תילאמרופ הידב ובלמ ותוא הדבו־ףיסוה סקואמ — הז קוספ (תונמש תויתואבו)

 "!תחאכ תירמוחו
 בישה ,ךכ־רחאל יאמ שדוחב "הידרוקנוק" לש ןוילג ותוא וילא חלשנש ,םקראמ
 ,דוע רכזיהל לוכי אוה ןיאו ליאוה :ינויב 1־מ "גז011£881331״־ב םש־ילב־ןבל ול

 הליחת האריש ,ךכב קפתסמ אוה ירה ,םירבדה תאצרה תא טטיצ ןותע הזיא יפל
 ךותמ האצרהה תא טטיצ ךכ לע ףסונו ;םיילגנא םיבתכ ינשב הנודנה .דטאטיצה תא
 ץרא לש הרשועל עגונב םירבדה בצמ אוה ךכ" :ןוטסדאלג רמא היפלש ,״סמייט״ה
 לע בל־באכבו שפנ־תדרחב טעמכ טיבמ יתייה יכ ,רמול בייח ימצעלשכ ינא .וז
 יבגל אוה לבגומש יתנמאה ילמליא ,רכשל ידכ דע הררשו רשוע לש הז יוביר

 הבצמ לע רקיע־לכ תעדה תא ןתיל ידכ ךכב ןיא .םיחונ םיאנתב םינותנה תודמעמה
 םימוכיס לע דסוימ אוהש ,ינרובסו — ויתראיתש הז יוביר .תדבועה הייסולכואה לש

 ***".שוכרה־תודמעמ יבגל ולוכ אוה לבגומ ירה — םיקיודמ

 .492 ׳מעב סנו ׳ג דר א ׳צ י ר לשמ הטאטיצה תאצמנ ונינפלש האצוהב *
 .ונינפלש האצוהה לש 537 ׳מע **

 *** ["ףך13118 1116 81816 01 1116 6386 38 ?6£31'(13 1116 ■97631111 0111118
 0011311*7. 1 311181 837 101־ 036, 1 811031(1 10019 3113081 971111 3]1 ]316116118103
1)33 99631111 01 3163131103^33 303 11118 1010X1031102[333 991111 ]1313 ע 
 קסווזס!*, 11 11 9961*6 317 1361161 11131 11 9938 60111136(1 10 0138868 99110
 336 13 6387 011־63138133068. 11118 131968 30 0023123306 31 311 01 1116
11396 1 3383163131103 1116 .3131103(01(! 13110119132 1116 01 111103)003 
18 ,38*16131 316*30031 103[ 3 ,11111119 1 ,1)16)1033 18 99111011 1)33 1)6(11*16801) 
 33 3323163131103 63111:617 00060691 10 0138868 01 ע1־0]נ€1,17•'']
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 תיעיברה הרודהמל

 תמאב אוה רבדה לבא ,ןכ היהי םא רעטצי אוהש ,ןאכ רמוא ןוטסדאלג ,ןכבו
 יבגל ןיטולחל םצמוצמ והירה רפשל ידכ דע הררשו רשוע לש הז יוביר :ןכ
 :רמואו סקראמ ךישממ ,לוכיבכ־ימשרה ,דראזנאהל רשאו .שוכרהדוודמעמ
 ידכ וכרצ־לב ןוטסדאלג רמ םכחתנ ,ןכמ־רחאל האלטוהו־הנקותש ,וז הרודהמב"
 .ילגנא רצוא־רש לש ויפב יאנגל־םעט וב שי ןכאש ,הוה עטקה תא קוחמלו־רעבל
 ותאצמא וז ןיא םינפ םושבו ,ילגנאה טנמאלראפה ידיב הז גהנמ רבכמ לבוקמ.,בגא

 ".לבב דגנ טוטאזה־רקסאל לש
 " *.י

 4־מ "הידרוקנוק״ב ותבושתב .רתויו רתוי דלוהודכעכתמ םש־ילב־ןב ותוא
 אוה "גהנמ" יכ ,זמרמ אוה תונשייב ךותו ינש־ילכמ תורוקמ הדצה אוה החוד ילויב
 ־םינידה םג םלוא ;יפארגונטסה ןובשחו־ןידה יפל טנמאלראפבש םימואנ טטצל
 אוה וב) דראזנאהבש הזו ("יודבה" קוספה אבומ וב) "סמייט״בש הז ,תונובשחו
 "סמייט״ה לש ח״ודה ליכמ ןכו !"רמוחבש־המאתה הזל הז םלוכב םימיאתמ״ (רסח
 הז לכ םעו — ,״ןושארה תעדה־יוליגבש םסרופמ עטק ותואמ רומגה ךפיהה״ תא
 "רפיהה" לש ודצב ,שוריפב ליכמ הדד ותואש ,םילעמו־קתושו ארבג יאה רהזנ

 בשויש ,ןנד םש־ילב־ןב שיגרמ לכה ףא לע !״םסרופמ עטק ותוא״ "אקוד ,לוכיבכ
 םע :ןכבו .השדח היימר־תלובחת אלא—וליצהל לכוי אל רבד םושו ,רמוסמ אוה
 הז הכוהש יפכ ,"תפצוחמ תונבזכ" חפותו עפוש אוהש — ורמאמ תא דיפאמ אוהש
 דסוח" ,[1331311(168] "ןודז־תיימר" — ןוגכ ,םיפילאמ םיפודיגו־םיפוריח — התע
 הטאטיצ" ,"תפצוחמ תונבזכ" ,"תבזוכ הטאטיצ התוא" ,"םיבזוכ םינותנ" ,"תונכ
 ץוחנל אצומ אוה ירה — ׳וכו ,״שממ השוב רסוח״ ,״ףויז ותוא״ ,״ףויז הלוכ איהש
 ־ריבסהל" היטבמ אוהו ,דחא חטש לא תקולחמב היונשה הלאשה תא לגלגלו־ףשכל
 וניאש םש־ילב־ןב ותוא :ונייה) ונא םיסחיימ תובישח המ ,דחא. רמאמב טרפלו
 שי ,ללכ תכמסומ הניאש ,ולש העד וליאכ ".ןוטסדאלג לש וירבד ןכותל ("ןבזכ"
 .ילויב 11־מ "הידרוקנוק״ב בותכ הז ינש רמאמ 1 רבדה םצעל אוהש־לכ ןיינע הל
 תא םג איבהו ,טסוגואב 7־מ "ן701]£881;331;"־ב סקראמ בישה םעפ דועו
 "ג10נ:11111£ ■.4(11*61:<:1301-׳׳ ךותמו ״1\!01-1111ב£ 8131״״ ךותמ ןודנה עטקה לש תוח״ודה
 דכו הדרחב טיבמ היה אוה :ןוטסדאלג רמוא םינותעה ינש יפל .1863 לירפאב 17־מ
 קר אוה םצמטצמש ןימאה ילמליא ,רפשל ידכ דע ,הררשו רשוע לש יוביר ותוא לע
 םלוא .(013.88681מ 6387 011־01111181311068) םיחונ םיאנתב םינותנה תודמעמה יבגל
 (6111:11־617 ססמ 11 !16(1 10 0138868 שוכרה־תודמעמ יבגל לבגומ והנה הז יוביר
 קוספ ותוא הלמב־הלמ םיאיבמ הלא תוח״וד ףאש ירה .!>0536836(101 ע10!>©1$7)
 "סמייט״ב םיטסקטה תאנשה ידי לע ,עבקו סקראמ רזח בושו .לוכיבכ "יודב״ה
 ,םנכותב םיווש תו״תוד השולש ותרימא לע םידיעמש ,קוספ ותוא :דראזנאהבו
 ןובשחו־ןידב רסח — הזב הז םייולת־יתלב םינותע השולשב םויה תרחמל ובתכנש
 ׳ךכמ־רחאל ותוא בחס" ןוטסדאלגו ,לבוקמה "גהנמ״ה יפל קדבנש ,דראזנאה לש
 לפטלו בושל היונפ ותעש ןיאש ,סקראמ עידומ רבד לש ופוסבו !סקראמ ירבד יפל
 ףיסוה אל סקראמ םינפ לב לע ;יד רמא םג הלהש הארנכו .םש־ילב־ןב ותואב דוע

 ."הידרוקנוק" תאמ ול םיחולש תונוילג לבקל דוע
 ונילא ועיגה ךליאו ןאכמש אלא .ןיינע ותוא לע ללוגה םתסנ ךכב יב ,היה המוד
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 הטיסרבינואה םע גישו־חיש םהל שיש ,םישנא תאמ םירתס־תועומש םייתשו םעפ
 !"לאטיפאק״ב סקראמ ,לוכיבכ ,אטח הטרפלדיאש תיתורפס האטח :׳גירבמייק לש
 .רתוי רורב רבד תולגל ןיטולחל היה רשפא־יא ,תושירדו תוריקחה לכ ףא לע ,ךא
 םסרפתנ ,סקראמ לש ותריטפ דחאל םישדח הנומש ,1883 רבמבונב 24דב .דנהו
 ילדייס ידיב םותחו ׳"גירבמייק /גלוק יטינירט" תמתוח אשונה ,בתכמ "סמייס״ב
 תונמדזה ול הנתינש ןויכ ,רתויב־הנותמ תויפותישב קסועה ,הז יטוטאז שגרב .דולייט
 היתושיחל לע קר אל ,ףוס־ףוס ,תעד חתפ בתכמ ותואב ובל חתפ ,הצריפ ץורפל

 ."הידרוקנוק״בש םש־ילב־ןב ותוא לע םג אלא ׳גירבמייק לש
 הז היהש" — ׳גלוק יטינירטמ הז שנרב רמוא — ״אוה רתויב־רזומה רבדה״
 ...(גרובסארטשב תעכו ,ואלסרבב םימי םתוא) ונאטנרב ר1ספ1רפ לש ודועי
 ךותמ הטאטיצה תא הארנכ הביתכהש וז ,[111313,11(168] ןודזה־תיימר תא ףושחל
 ...םקראמ לראק רמ .[1113112111313(11-6586] תעדה־יוליג ךות לא ןוטסדאלג ירבד
 ,(1163(1]^8111ץ1:8) ותסיסג יסוכריפב ןותנ היהש םע ,הטאטיצה לע ןגהל ץמאתהש
 רמ יכ ,ןועטל ןיהה ,ונאטנרב לש תוניוצמה ויתופקתה רהמ והוליטה הכותלש

 ינפל ,1863 לירפאב 17־מ ״סמייט״ב ומואנ לע חדדה תא סריס־זקית ןוטסדאלג
 יאנגל־םעט וב שי ןכאש ,דחא עטק ונממ רעבל ידכ ,דראזנאהב הז םואנ עיפוהש
 ־םינידהש ,תטרופמ טסקט־תאןשה ךות ,ונאטנרב חיכוהשמ .ילגנא רצוא־רש ליבשב
 התוא ןיטולחל איצוהל ידכ דע הזל הז םימיאתמ דראזנאהבו "סמייט״ב תונובשחו
 שרפ — ןוטסדאלג לש וירבד ךותל הסינכהל הצר דדובמ־םכוחמ טוטיצש ,תועמשמ

 ״!היונפ ותעש ויאש ,אלתמא־הנעטב רוחא־גוסנו סקראמ
 ־יפותישה הנוימדב ףקתשה וז תראפת־ךרדב 1 בלכה רובק ןאכ ,ןכבו
 ונאטנרג רמ לש םש־םוליעב קבאמ־ברק ותוא — ׳גירבמייק לש יביטקודורפה
 ותוא ,"תניוצמ הפקתהב" ,וברח ףפונמ היה ךכו בוכש היה ךכ !״הידרוקנוק״ב
 סקראמ םנהיג־לש־וחתפמ־שחנה ולאו ,םינמרגה םינתשרחה דוגיא לש שודקה ׳גרו׳ג

 !"הסיסג־יסוכריפ" ךות ותמשנ איצוהל ״רהממ״ו וילגרל לפנ־ערכ
 לע תופחל ידכ אלא יאטסוירא ברק־לש־רואית ותוא לכ אב אל ןכ יפ לע ףאו
 לע ,"הידב־תפסוה" לע ןאכ רבודמ ןיא בוש .ןנד ׳גרו׳ג שודקה לש היימרה־תולובחת
 לכ .(01311:11^■ 180131:6(1 ^110131:1011) "דדובמ־םכוחמ טוטיצ״ לע אלא ״ףויז״
 הפי־חפי ועדי ׳גירבמייקמ וניגמ־אשונו שודקה ׳גדו׳גו ,המוקממ הטסוה הלאשה

 .הז טסיה לש ומעט
 רחאל — 1884 ראורבפ ןוילג 1 ״10-1)3:?" ןוחריב הבישה סקראמ רונאילא
 ורקיע לע חוכיווה תא הדימעהו הריזחהו — הבושתה תא לבקל בריס ״סמייט״הש
 לעו ? ואל וא ,קוספ ותוא םקדאמ ״הדבו־ףיסוה״ םולכ :םיקסוע ויה ובש ,ידיחיה
 לש ומואנב היה יוצמ םיוסמ קוספ םא ,הלאשה" :רולייט יילדיס רמ בישה ךכ

 תובישח אלא הל העדונ אל" — ותעד יפל — ״יוצמ היה אל וא ןוטסדאלג רמ
 םא ,הלאשה תמועל" — ,ונאטנרבו םקראמ ןיבש תקולחמב ״רתויב הגרד־תתוחנ
 ־רחאו ".הפלסל וא ןוטסדאלג לש ותנלכ תא רוסמל המגמה ךותמ הטאטיצה האבוה
 ,לבא *"םילמב הריתס תמאב ליכמ" "סמייט״ב םסרפתנש ח״ודהש ,הדומ אוה ךכ
 ¬ילארביל חורב ,רמולכ ,ןוכנ רבסה םפוריצב םירבדה־ראש ריבסהל םא — לבא

 ם
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 (.1884 סראמ ,,״!ס-ס&ץ״) .רמול ןוטסדאלג הצר המ ,דיעהל ידכ ךכב שי ,יניזטסדאלג
 תא איבהל ותעד לע וישכע דמוע ׳גירבמייקמ ןנד ארבג יאהש ,אוה רבדבש ךחוגמה
 — ונאטנרב םש־ילב־ןב ותוא יפל ״גהנמ״ה אוה ךכ ירהו — דראזנאה יפל אל םואנה
 ןבומו ."חרכהב לקאק״כ ונייצ ופוג ונאטנרב ותואש "סמייט״ב ח״ודה יפל אלא

 !דראזנאהב רסח ילאטאפ קוספ ותוא ירה :המ םושמ ,וילאמ

 ןוילג ותואב תאזה הקמנהה תא ןשעכ רזפל הל היה לק בוש סקראמ רוגאילא
 "הדב" ,ןכ םאו .1872 תנשמ סומלופה תא ארק רולייט רמש וא ."דיס-ס&נז" לש

 בייח ,ןכ םאו ,ארק אלש וא ."הדבו־איצוה" םג אלא ,"הדבו־ףיסוה" קר אלו ,וישכע
 םייקלו ףיסוהל זיעמ אוה ןיאש ,רןחומו־רורב םוקמ לכמ .קותשלו םימ ויפ אלמל היה

 — ךפיהל .״הדבו־ףיסוה״ סקראמ יכ ,ונאטגרב ודידי יפמ המשאה תא לק עגרל ףא

 קוספ ותוא ירהו .בושח קוספ םילעה אלא ,הדבו־ףיסוה אל סקראמ — וישכע םינעוט
 תורוש ,[1נ1311?ןגנז313(1ע6836נ ןושארה תעדה־יוליג לש 5 דומעב טטוצמ ופוג
 —ןוטסדאלג ירבדב ״הריתס״ל רשאו .לוכיבכ ״יודבה־ףסומה״ קוספה ינפל תוטעומ

 תישילשה הרודהמב) 618 ׳מע ״לאטיפאק״ב רבדמש ,אוה אקוד ,אוה םקראמ אל םולכ
 םיביצקתה־ימואנב תורזוחו־תונשנה תוטלובה תוריתסה" לע ,*105 הרעהב ,(672 ׳טע
 ,רולייט יילדיס לש חסונכ ,ןיהמ אוה ןיאש אלא 1 ״1864ר 1863 םינשב ןוטסדאלג לש

 רונאילא לש התבושתב םויסהדנוכיסה הנהו .תילארביל חור־תרוקב ןעילבהלו ןרתפל
 הדבו־ףיסוה אל ףאו רכזהל יואר והשמ םילעה אל ףא סקראמ !הברדא" :סקראמ
 לש ומואנב םיוסמ קוספ היישנה ךותמ איצוהו ונשויל־ריזחה אוה לבא .והשמ
 תא אצמ ,ךכ םאו ךכ םא ,םייתניבש אלא ,עמשנו־רמאנ קפס ילבש ,ןוטסדאלג

 ".הצוחה — דראזנאה ךותמ וכרד
 ,תילארוספורפ־הימומרע התוא לכ לש התאצותו ,רולייט .ם רמ םג יד רמא ךכבו

 בוש :התיה — תולודג תוצרא יתש ינפ לעו הנש םירשע הז התווטגו־הכשמתנש
 ,יאדול בורק לבא ;סקראמ לש יתורפסה ורשויב איהש־לכ העיגנ עוגנל וזיעה אל
 לש תויתורפסה ברקה־תועדוהב ןומא ןתי רולייט יילדיס רמ אל ךליאו םוי ותואמ יכ

 לש ,רויפיפא־חסונ ,האיגשה־ענמהב ןומא ןתי ונאטגרב רמ אלו ,ונאטנרב רמ
 .דראזנאה

 1890 ינויב 25 ,ןודתל
 סלגנא .פ

 .ונינפלש ,האצוהה לש 538 ׳םע *



 ןושאר רפס

 ןוהה לש רוצייה ךילהת



 הנושאר השרפ

 ןוממו הרוחס

 ןושאר קרפ

 הרוחסה

 דיעי שומיש־דדע :הרוחסה ימרוג ינש .1
 (ףרעה־רועיש ,דיעה-הומצע)

 וניניעל הארנ ,יטסילאטיפאקה רוצייה־ןפוא ןהב גהונש ,תורבחה רשוע
 הרוצ} דוסי־תרוצ תורוחסה ןמ תחא לכו ,1"תורוחס לש המוצע י תודבטצה״כ

 .הרוחסה לש החותינב ונרקחמ התופ ךכיפל .ול איה [תיראטנמלא

 ךרוצ קפסל ידכ ,ויתונוכתב ,וב שיש רבד ,ינוציח ףוג לכ םדוק איה הרוחסה ,
 םיאבש ןיבו ,לשמל, ,הביקה ךותמ םיאבש ןיב ,םיכרצה לש םעבט .םדאה יכרצמ
 תא. רבדה קפסמ דציכ ,ןאכ םינד ונא ןיא ףאו .2םולכ אלו הנשמ וניא ,ןוימדה ןמ
 ,האנהבש רבד תקזחב רמולכ ,היחמ־יעצמא תניחבב ,ןירשימב םא ,ישונאה ךרוצה

 .רוציי־יעצמא תניחבב. ,ןיפיקעב.םאו

 יתשמ וב ןנובתהל.התא לוכי ,הלאב אצויכו ריינ ,לחב ןוגכ ,ליעומ רבד לב ׳
 המכ תלעב תומילש.הווהמ הלא םירבדמ רבד לכ .תומכה יפלו תוכיאה יפל ,תוניחב
 םידדצ תולגל .םינוש םידדצ המכמ ליעומ תויהל אוה לוכי ךכיפלו ,תולוגס המכו
 השעמ הז ירה — םירבדה לש םיבורמה שומישה־יכרד תא םג,אליממו ,הלא םינוש
 ןהב דומל ןתעבק הרבחהש ,תודימ לש יוליג ,לשמל .3תירוטסיה תולשלתשה. לש
 ךותמ םיעבונ םתצקמ תורוחסה לש תודימה ילדבה .םיליעומה םירבדה לש םתומכ

 .תומכסומ לש ןיינע םתצקמו ,םתוא דודמל שיש םירבדה לש עבטה ילדבה

 .3 'מע ,1859 ןילרב ,״תינידמה הלכלכה תרוקיבל״, :ם.ק דאמ ל ר א ק 1. ,
 ...ףוגל בערכ איה תיעבטו ,חורה לש ןובאיתה איה ; ורוצ הכותב תללוכ הקושת"2
 ם א ל ו ק י נ ".חורה יכרצ תא םה םיקפסמש םושמ םהל אב םכרע (םירבדה. לש) םבור
 לש ויתונויגהל. הבושתב ,דתוי־לק לקשמב שדה ןוממ תעבטה.רבדב תכסמ" :ן ו ב ךא ב

 .3 ,2 ׳מע ,1696 ןודנול ״.רכו יקו ל רמ
 (שומיש־לש־ךרעל ןובראב■יפב דהוימה יוניכה אוה — ¥614116)ןורתי — םימצעה",,3.
 ךושמל ןורתי הל שי תבאושה ןבאהש.ומכ !ןורתי ותוא םהל שי םוקמ לכבו ,םהל.ימינפ
 הלוגס התשענ — לתב וילא ךושמל — טנגאמה לש וז הלוגס (.6 ׳מע ,םש) ״לזרב הילא

 .תיטנגאמה תויבטוקה תא התועצמאב וליגש דחאל קר הליעומ
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 ,ריואב תפחרמ וז תוליעי ןיא ךא .4שומישה־ךרעל ותכפוה רבד לש ותוליעי
 .וידעלב םייקתהל הלוכי הניא בוש ,הרוחסה־ףוג לש ויתונוכתב היולת איהו ליאוה
 ,אוה שומיש־ךרע — רכו םולהי ,הטיח ,לזרב ןוגכ — ,ומצע הרוחסה־ףוג ןכיפלו
 םדאל ול הלוע תוישומישה ויתולוגס םוכינ םא ,ךכב יולת וניא הז ויפוא .סכנ וא
 תחנה ןכ םא אלא ,שומיש־יכרעב ןודל אב התא ןיא .הטעומ וא הבורמ העיגיב
 ,דב לש המא ,םינועש רסירת ןוגכ ,תדמועו העובק תומכ םהל שיש ,הליחתכלמ
 ידומיל־עוצקמל רמוח םישמשמ תורוחסה לש שומישה־יכרע .ב״ויכו לחב לש ןוט
 ,שומישה םע אלא ושומימ ידיל אב שומישה־ךרע ןיא .5הרוחסה תעידי — דחוימ
 היהתו ,רשועה לש ירמוחה ןבותה תא םיווהמ שומיש־יכרע .הבירצה םע ,ונייה
 םישמשמ ,הב ןודל םידמוע ונאש ,וז תיתרבח הרוצב .היהתש המ תיתרבחה ותרוצ

 .ןיפילחה־ךרע — לש םיירמוחה םיאשונה םג םה
 םיפלחתמ היפלש היצרופורפכ ,יתומכ סחיכ הליחת ונל הארנ ןיפילחה־ךרע
 םייונישל ןותנה סחי — ,6רחא גוסמ שומיש־יכרעב דחא גוסמ שומיש־יכרע
 ,יירקמ והשמכ ןיפילחה־ךרע ונילע המוד ךכיפל .םוקמהו ןמזה יפל לכה ,םידימתמ
 ,0316111■ 1!1011186(ן 116) הרוחסב יטננאמיאו ימינפ ןיפילח־ךרעכ ,דבלב ייסחי
 הז רבדב אנ ןייענ .ז[00111]-3(110110 !מ 311.16010] היבו־הינמ הריתס וז ירהו

 .הפי־הפי
 םיילענ־תחשמ לש צ־ב תפלחומ — םיטיח רטראוק ןוגכ — תמיוסמ הרוחס
 תויצרופורפה יפל ,תורחא תורוחסב רוציקב ,דכו בהז לש 2*ב וא ,ישמ לש >׳דג וא
 ויפילח־ךרע אלו ,םיבורמו םינוש ןיפילח־יברע םימיחלש ,אצמנ .רתויב .תונושה
 לכ ,דכו בהז 2 ןכו ,ישמ ע ןכו ,םיילענ־תחשמ נ^ש ןגיסמ ,םלוא .דיחיו דחא
 ־תחשמ צ־ש חרכהה ןמ ירה ,םיטיח רטראוק לש ןיפילה־ךרע שמשמ םהמ דחא
 ןיפילח־יכרע ויהיש וא ,הזב הז ףלחתהל םינתינ ויהי ,דכו בהז 2 ,ישמ ץ ,םיילענ
 התוא לש םילבוקמה ןיפילחה־יכרע :תישאר ,בייחתמ ןאכמ .ינשל דחא םיווש

 לוכי ןיפילחה־ךרע ןיא :תינשו .הווש דחא רבדל יוטיב םישמשמ המצע הרוחס
 .ונממ לדבנה ןכותל — ״העפותה־תרוצ״ — יוטיבה־ןפוא אלא ללכב שמשל

 ייחב םיכרצ קפסל ורשוכב ןותנ רבד לכ לש (1131111־31 וש01111) יעבונה ררעה,4
 ־רעש תדרוה לש תואצותה לע תונויגה המכ" :ק ו ל ן ו ׳ג) ״.םתאנהל שמשל וא םדא
 םיאצומ דוע 17־ה האמב (.28 ,םע /ב ךרכ ,1777 ןודנול ׳צוה ,״םיבתכ״ב ,1691 ״.תיברה

 שומיש־לש־ךרע ליבשב "\\701־11י1" חנומב םישמתשמ םילגנא םירפוסש ,תופוכת ונא.
 תבהואה ,ןושל לש הקודב ולוכ אוהש רבד — ןיפילח־ךרע ליבשב ״¥31116" הנומבו

 .לכשומה םצעה תא ינאמור םשבו יעצמא־יזולבה םצעה תא ינמרג םשב עיבהל
 תקזחב ,םדא לכש ,((16110 ]!!!■!א) תיטפשמה הידבה תררוש תינגרובה הרבחב ־5

 .תורוחס יניינעב תידפולקיצנא העירי ול שי ,תורוחס־דבומ
 רצות לש תומכ ןיב ,והנשמל דהא םצע ןיב םייקה ,ןיפילחה־סזויב ךרעה לש ותוהמ" *
 ,"םמארקויזיפ" ."ילאיצוסה ןיינעה לע" :ן ו ר ט הל) ״.רחא רצות לש תומכ ןיבו דמא

 (.889 ׳טע ,1846 סיראפ ,רייד תאצוה
 ןוממ תעבטה רבדב תכסמ" :ן ו ב ר א ב .נ) ״.ימינפ ןיפילת־ךרע ול אהיש רבד ןיא״ '
 ".סינכיש המכ קוידב — סיכל רבד לש וכרע״ :ר ל ט א ב רמואש יפכ וא ,(6 דנע ,״דכו שדח

 [״1)116 ע31116 0£ 3 1111118׳
 18 ;11181 38 3111011 38 11 ץ*ז111 1)1111^."]
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 םהיניבש ןיפילחה־סחי .דיהי .לזרבו םיטיח ,לשמל ,תורוחס יתש לוטינ :דועו
 תיוושנ םיטיח לש תמיוסמ תומכ חבש ,האלשמב וגצייל רשפא םלועל — היהיש .דמ
 .דמ .ליזרב לש רטנק 3 = םיטיח רטראוק 1 ,לשמל ;לזרב לש איהש תומכ דגנכ

 ינשב םייק ,ומצע לדוג ותואמ ,ףתושמ והשמ :השוריפ י וז האנשמ לש השוריפ
 :רמוא הווה .לזרב לש רטנק 3־ב ןכו םיטיח רטראוק 1־ב ,הזמ הז םינוש םירבד

 ירה .ינשה אלו ןושארה אל וניא ומצעלשכ אוהש ,ישילש דחאל םיווש םהינש
 ודימעהל היהי רשפאש ןידב — ןיפילח־ךרע אוהש המכ דע — םהינשמ דחא לכש

 .הז ישילש לע

 לש חטשה תא תוושהלו עובקל ידכ .ריהבתו הטושפ תירטמואיג אמגוד אובת
 שלושמה תא .םישלושמ־םישלושמל ןתוא םידירפמ ,םירשי םיווק תולעב תורוצה לכ
 תיצחמ אוה — ןיעל תיארנה ותרוצמ ןיטולחל הנוש יוטיב לע םידימעמ ומצע
 תוריחסה לש ןיפילחה יכרע תא דימעהל שי ךכ שממ .והבוגב וסיסב לש הלפכמה

 .ןטק םאו לודג םא ,ונמיה םיוסמ רועיש םיגציימ םהש ,דחא ףתושמ לע

 לכ וא תימיכ ,תילאקיזיפ ,תירטמואיג הלוגס היהיש רשפא־יא הז ףתושמ
 ןובשחב ללכב תואב תוינפוגה ןהיתולוגס ןיא .תורוחסה לש תרחא תיעבט הלוגס
 .שומיש־יכרע ןתושעל — ונייה ,תוליעי תורוחסל תונקהל ןהב שיש הדימב אלא

 ןיפילחה־־סחי לש ויפוא תא ןייצמש המ יכ ,רנחומו רורב ירה ינשה דצה ןמ םלוא
 ־םחי ימוחתב .ןהלש שומישה־יכרעמ תומלעתהה אקוד איה — תורוחסה ןיב

 דבלבו ,רחא שומיש־ךרע לכ לש וחוככ.דחא שומיש־ךרע לש וחוכ הפי ןיפילחה
 גוס" :ןובראב ןקז ותוא לש ונושלב וא .המיאתמ היצרופורפב םייק אהיש
 ־דרע ילעב םירבד .ולדוגב הווש םהלש ןיפילחה־ךרע םא ,ורבחכ הפי דחא הרוחס
 תקזחב — תורוחסה .8״םהיניב לידבהל ןיאו הזמ הז םינוש םניא הווש ןיפילח
 תולוכי ןה ןיא ןיפילח־יכרע תקזחב ולאו ,ןתוכיאב ,לכ םדוק ,ןה תונוש שומיש־יכרע

 בוטרוק ףא ןהב ןיא בוש :רמוא הווה ,דבלב ןתומכב אלא וזמ וז תונוש תויהל
 .שומישה־ךרעמ

 רייתשת אל בוש ,תורוחסה־יפוג לש שומישה־ךרעמ תעדה תא חיסנ םא ,הנהו
 הנתשנ דבכ .דדובעה־רצות ףא ,םלואו .הדובע־ירצות לש וז ,תחא הנוכת אלא םהל
 ונאצמנ ירה ,ולש שומישה־ךרעמ ותוא םיטישפמו םיאב ונא םא .ךיתועבצא ןיב
 םישועה םה־םהש ,תוימשגה תורוצה ןמו םיימשגה םיקלחה ןמ םג ותוא םיטישפמ
 .רחא ליעומ רבד וא םיטוח וא תיב וא ןחלוש אוה ןיא בוש .שומיש־לש־ךרע ותוא

 וא ,םידגנ תדובע לש רצות דוע וניא ףאו .ונמיה ולטינ תוישחומה ויתונוכת לכ
 םייפוא םלענשמ .םיוסמ גוסמ תרחא תינרצי הדובע לש רצות וא םיווט וא ,םיאנב
 תוגצוימה תודובעה לש ליעומה יפואה םג םלענו זג ,הדובעה־ירצות לש ליעומה

 לש .דזל ורועישב ,דווש םהלש ןיפילחה־ךדע ,ש״יל האמ לש יו1שב לזרב וא תרפוע"8
 ["0ס6 8014 01' !£31־68 £11י6 3,8 £00(3 38 30041161•, ״.ש״יל האמ לש י11שב בהזו ףסכ
 11 4116 £3106 116 6<!031. 11161,6 18 סס 0111161־ 6 ס 0 6 01־ <4184100־
 410 0 10 4111028 01 6<ן031 £3106... 006 1100^46(1 £000(18 01 163(1
 ©ז 11־00, 18 01 38 £1־634 3, £3106 38 006 1100^1־6(1 £000018 \£01־411 01

 (.7 ׳םעו 53 ׳םע ,םש ,ן ו ב ר א ב .נ) 8111161־ 30(1 £01(1.״]
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 בושו ,הלאה תודובעה לש תונושה תוישממה ןהיתורוצ םג תומלענש ירה ,םהב
 םדא־תדובע לע ,הווש תישונא הדובע לע תודמוע ןלוכ אלא ,וזמ וז תולדבנ ןניא

 .טשפומבש

 אלא םהמ הרייתשנ אל .הדובעה־ירצותמ רייתשנש הז רוישב אנ ןנובתנ
 ,לדבה־לוטנ םדא־למע לש דבלב שרקמ :הדיחיו תחא ,תיאליטרע תושי התוא

 בוש .וז העקשה לש התרוצל בל םיש 'ילב ,ישונא הדובע־חוכ תעקשה לש ,רמולכ
 ,ישונא הדובעדזוכ עקשוה םרוצייבש ,דבלב הז אלא םיגציימ הלא םירבד ןיא
 תפתושמה ,תיתרבח תומצע התוא לש םישיבג תקזחב .םדא־תדובע וב המרענש

 .תורוחס־יכרע — םיכרע םה םישמשמ ,םלוכל

 והשמכ ןיפילחה־ךרע תא וניאר ,תורוחסה לש ומצע ןיפילחה־םחי לע ונדמעשכ
 תא תמאב םיטישפמו םיאב םא ,הנהו .ןהלש שומישה־ךרעב רקיע לכ יולת־יתלב
 רדגוהש ןבומב־וב םכרע תא םילבקמ ירה ,םהלש שומישה־ךרעמ הדובעה־ירצות
 ןיפילחה־ךרעב וא ןיפילחה־סחיב ויוליג לע אבה ףתושמה :רמוא תאצמנ .התע הז
 יוטיב־ןפואכ ןיפילחה־ךרע לא ונריזחי ונתריקח ךשמה .הכרע אוה — הרוחסה לש
 ,ךרעב ,וב ןודל ונילע העש־יפלש אלא ,ךרעה לש תיחרכה העפות־תרוצכ וא יחרכה

 .וז ותרוצל הקיז אלל
 תישונא הדובעש םושמ ,דחא ךרע קר ול שי ,סכנ וא ,שומיש־ךרע :עמשמ
 ?וכרע לש רועישה תא דומל דציכו .וב תמשגתמ וא ףוג־תרוצ וב תשבול טשפומבש

 .הדובעה לש ,וב העובטה רביכרעדורצויה תומצעה" לש תומכה ידי לע ,רמוא הווה
 .ול ףא הדובעה־ןמזו ,הלש ןמזה־ךשמ ילי לע תדדמנ הפוג הדובעה לש תומכה

 .ב״ויכו ,םוי ,העש ץגכ ,םימיוממ ןמז־יקלחב ותדימ־תמא
 תעב העקשוהש הדובעה תומכ יפל עבקנ הרוחס לש הכרע םא :ורמאת אמש
 ירהש ,ותרוחס ךרע רקיי ןכ ,רתוי לשחנ וא לצע םדאהש הדימב יכ ,אצמנ ,הרוציי
 ,םיכרעה לש תומצעה איהש ,הדובעה ,םלואו .התנקתה ליבשב ןמז דתיל אוה קוקז

 ־חוכ לכ .ופוג ישונא הדובע־חוכ ותוא תעקשה ,ונייה ,איה הווש םדא־תדובע
 ¬המ ןידכ ןאכ וניד ,תורוחסה־םלוע לש םיכרעב םולגה ,הרבחה לש ולוכ הדובעה

 םיילאודיוידניא הדובע־תוחוכמ אוה בכרומש יפ לע ףא ,דיחיו דחא ישונא הדובע
 הדובעדווכ ותוא שממ אוה הלא םייטרפ הדובע־תוחוכמ חוכ לכ .רפסמ ןיאל
 לעופ םג אוהו עצוממב יתרבח הדובע־חוכ לש ויפואמ וב שיש המכ דע ,ורבמכ
 הרוחס לש הרוצייש המכ דע ,רמולכ ; עצוממב יתרבח הדובע־חוכ ותוא תקזחב
 הדובע־ןמז .תיתרבח הניחבמ יחרכה וא עצוממב יחרכה הדובע־ןמז אלא ךירצ© וניא
 ־דרע לש ותיישע ךרוצל שורדה הדובעךמז — ושוריפ תיתרבח הניחבמ יחרכה
 הגרדבו ,תיתרבח הניחבמ םיניקתה ,םימייקה רוצייה־יאנתב רחא וא הז שומיש
 רוטיקה־לונ גהגוהשמ .הדובעה־תויביסנטניאו תוחמתה לש תעצוממ תיתרבח
 ךופהל ידכ ,ןכל־םדוק השרדנש ,הדובעה תיצחמ הקיפסהו רשפא ,לשמל ,הילגנאב
 השרד וז הכיפהדודובעש ,יאדו — ילגנא די־גרוא .גיראל םיטוח לש תמיוסמ תומכ

 ותדובע־תעש לש תרצותהש אלא ,ןמז־רועיש ותוא ,םדוקמ ומכ ,וישכע םג ונממ
 לעו ,תיתרבחה הדובעה־תעשמ תיצחמ אלא תגציימ .דתיה אל בוש תילאודיוידניאה

 .םדוקה הכרעמ תיצחמ לע דמעו הכרע דרי ןכ
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 ־ןמז ,ונייה — ,תיתרבח הניחבמ תיחרכהה הדובעה תומכ :דמל התא ןאכמ
 תעבוקה איה קר — ,שומיש־ךרע ןיקתהל ידכ תיתרבח הניחבמ יחרכהה הדובעה
 תונב לש עצוממ־ספוט ןידכ ללכב הדיחיה־הרוחסה ןיד ןאכ .9וכרע־רועיש תא
 רשפאש וא ,הווש רועישב הדובע תויומכ ןהב תומולגש ,תורוחס :ךכיפלו .10הנימ
 ־ךרע ןיבש סחיה .ומצע ךרע־רועיש ותוא ןהל שי — הווש הדובע־ןמזב ןניקתהל
 יחרכהה הדובע־ןמז ןיבש סןויכ — תרחא הרוחס לכ לש הכרע ןיבל תחא הרוחס
 .תרחאה הרוחסה לש הרוצייל יחרכהה הדובעה־ןמז ןיבל תחאה הרוחסה לש הרוצייל

 הדובע־ןמז לש תומיוסמ תודימ אלא ןניא — םיכרע תקזחב — תורוחסה לכ״
 .11"שרקנש

 הדובעה־ןמז עובק ראשנ וליא ,עובק ראשנ ,דיה הרוחס לש הכרע רועישש ,ןאכמ
 רוצייה־חוכב הלחש הרומת לכ םע תופילח הנתשמ ןורחאה הז םלוא .הרוצייל שורדה
 לע—ראשה ןיב ,תונוש תוביסנ ידי לע הנתומ הדובעה לש רוציי,ד־חוכ .הדובעה לש
 תורשפאו עדמה לש ותוחתפתה תגרד ,םילעופה תוחמתה לש תעצוממה הגרדה ידי
 םתלועפ רשוכו םפקיה ,רוצייה ךילהת לש יתרבחה ןוגראה ידי לע ,יגולונכטה ושומיש
 ,לשמל ,תגצוימ הפוג ,דדובע־תומכ התוא .עבטה־יאנת ידי לעו רוציי,ד־יעצמא לש

 הלעמ הדובע־תומכ התוא .4־ב קר הנוחש הנשבו םיטיח םילטור 8*ב המושג הנשב
 םירידנ םימולהי .רכו תכתמ־ילד תורכמב רשאמ םירישע תורכמב תוכתמ רתוי
 ךכ םושמ ,עצוממב הדובע־ןמז הברה םתאלעה תשרוד ןכלו ,המדאה םורקב דואמ
 עיגה םא ,רבדב קפס ליטמ בוקעי .הדובע הברה ,ןטקה םחפנב ,םה םיגציימ
 ה ג ו ו ש א .םימולהיה — המכו המכ תחא לעו .וכרע אולמב יוסיכ ידיל בהזה םעפ
 ,הגש םינומש ךשמב ,ליזארבב םימול,דיה־תורכמ לש תיללכה הקופתה יכ ,דיעמ

 וא רכוסה יעטמ לש תעצוממה תרצותה ריחמ ידכ 1823 תנשב ןיידע העיגה אל
 תגציימ התיה הנושארהש יפ לע ףא ,דבלב יצחו הנש ךשמב ,ליזארבב הפקה
 התע־יכ ,רתוי םירישע תורכמה ויה וליא .רתוי ךדע אליממו ,רתוי הבורמ הדובש
 םא .םכרע דרוי היה אליממו ,םימולהי רתויב הדובע־תומכ התוא תגצוימ ,דתיה
 תחפיו םכרע דרייש רשפא — םימולהיל םימחפ הטעומ הדובעב ךופהל ונדיב הלעי
 תחפי ןכ ,הדובעה לש רוציי,ד־חוכ לדגיש לככ :ללכ ךרדבו .םיניבל לש ןכרעמ
 השבגתנש הדובעהרוומכ ןטקת ןכ ,תמיוסמ הרוחס לש התנקתהל שרדנה הדובעה־ןמז
 ןכ ,הדובעה לש רוצייהדזוכ ןטקיש לככ :ךפיהלו .הכרע ןטקי ןכ ,הרוחס התואב

 ידי־לע עבקנ ,הזב הז םיפלחתמ םהשמ ,שומיש־ירבד לש םכרע" .׳ב הרודהמל הרעה 9
 ["1י116 ע3136 0£ ".םרוציי םשל לבוקמה יפל תעקשומ,דו חרכהב השורדה הדובעה תומכ
0116 116* 1)6 6X0113112611031 (1110 36068831־168 01 1110) \\־ 11011 11163׳' 31־* 
 £01־ 3110*1161־, 18 1־621113*6(1 1)3' *116 1! 11311*113־ 0£ 131)031 36068831־117
 רבדב תונויער המכ") 1־62311־6(1, 33(1 0031310317 *31163 13 ]01־0(130132 *11613.״]

 ,הז אלפומ רוביח (.36 ׳טע .ןודנול ״.׳ובו ,טרפב תוירוביצה תונרקבו ,ללכב ןוממ לש תיבר
 רואל־אציש ,ררבתמ ונכותמ םלואו .ךיראת םושב ןמוס אל ,תמדוקה האמה ןמ ,םש־םוליעב

 .בוריקב 1740 וא 1739 תנשב ,ינשה ׳גרו׳ג לש ותוכלמ ימיב
 ללכ ךרדב עבקנ הריהמש ,תחא תומב קר םצעב םיווהמ גוס ותואמ םירצותה לכ" 10

 (.893 ימע ,ל״נה ורפסב ,ןודט־הל) ״.תודחוימה תוביסמל בל םיש ילב
 .6 ׳מע /,דכו הלכלכה תרוקיבל״ :סקראמ לראק 11
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 ןוממו הרוחס

 ־רועיש .הכרע לדגי ןכ ,תמיוסמ הרוחס לש הנקתהל שרדנה הדובעה־ןמז לדגי
 סחיבו הב השממתנש הדובעה תומכ לא רשי סחיב ,אופיא ,הנתשמ הרוחס־לש הכרע

 .הדובעה לש רוצייהדחכ לא ךופה
 םא — ?םירומא םירבד המב .ךרע שמשי אלו שומיש־ךרע רבד שמשיש לובי
 ־תודש ,הלותב עקרק ,ריוא ןוגכ ,הגשוה הדובעה ךרדב אל םדאה ליבשב ותלעות
 לש רצותו ליעומ רבד היהיש לוכי .ב״ויכו ,ארפ־ילודיג םיצע ,םייעבט הערמ
 — ולש ורצותב ויכרצ קפסמה םדא .הרוחס היהי אל ןכ יפ לע ףאו ,םדאה־תדובע
 בייח — הרוחס רצייל אוה הצור .הרוחס רציימ וניא ךא ,שומיש ־ךרע םנמא רציימ
 שומיש־ךרע ,םירחא ליבשב שומיש־ךרע רצייל אלא ,שומיש־ךרע רצייל קר אל אוה
 סמ־האובת היה רציימ םייניבה ימי לש רכיאה .םתס םירחאל קר אלו) .יתרבח
 אלו סמ־האובת אל לבא .ןהוכה ליבשב רשעמ־האובת ,לאדואיפהרינודא ליבשב
 רצותהש ידכ .םירחא ליבשב ורצויש ,ךכב הרוחס ןיידע ושענ אל רשעמ־האובת
 —שומיש־ךרע שמשמ אוה וליבשבש—תלוזה ידיל רסמיהל אוה ךירצ ,הרוחס אהי
 השענ ןכ םא אלא ךרע השענ רבד ןיא :הנורחאלו *11(.ןיפילחה השעמ ידי לע
 ,איה תלעות־תרסח וב המולגה הדובעה ףא ,תלעות רבדה רסחשמ .שומישבש רבד

 .ךרע תשמשמ הניא אליממו בשחתת אל הדובעב

 תורוחסכ תגצוימה הרוכעה לש לופכה היפוא .2
 .ןיפילח־ךרעו שומיש־ךרע : הרוחסל םינפ יתש יכ ,ונילע היה המוד הליחתמ
 אצומ התא ןיא בוש ,ךרעב איה תאטבתמש המכ דע ,הדובעה םגש ,ררבתנ ןכ ירחא
 ,ןושארה יתייה .שומיש־יכרע תרציימ התויהב הל םיעדונה יפוא־ינמיס םתוא הב
 !ןיכמו .12הרוחסב המולגה הדובעה לש לופכ עבט ותוא תיתרוקיב ךרדב יתחכוהש
 ונילע ,תינידמה הלכלכה לש הנוכנה הנבהה תבבוס וילעש ,ריצה אוה וז הדוקנש

 .תוטרפ רתיב ןאכ הנבלל
 לודג ןושארה לש וכרעש ,הינג .דב תומא רשעו ליעמ ןוגכ ,תורוחס יתש הקנ

 .ע2 = ליעמה ירה ,ע = דב תומא רשע םא :עמשמ ,ינשה לש וכרעמ םיינש יפ
 לש םיוסמ גוס תשרוד ותנקתה .דחוימ ךרוצ קפסמה ,שומיש־ךרע אוה ליעמה
 ,םצעה ידי לע ,התיישע־ןפוא ,התרטמ יפ לע תעבקנ וז הלועפ .תינרצי הלועפ
 הרצות לש שומישה־ךרעב ,אופיא ,תגצוימ התוליעיש ,הדובעה .האצותהו םיעצמאה
 רוציקה ןעמל וניפב היורק — שומיש־ךרע שמשמ הרצותש ,ךכב איה תגצוימ וא
 יתלעותה גשיהה תניחבמ םלועל הב םינד ונא וז תואר־תדוקנמ .הליעומ הרוכש

 .הבש
 וז תונוש ךכ םתוכיאב הזמ הז םינושה םה שומיש־יכרע דבהו ליעמהש םשכ
 ויה אלוליא .הגיראו תוטייח — םלועל וללה ואב,ןכוויתבש ,תודובעה ןתוכיאב וזמ

 םיתעל האב ותטמשה םעש םושמ ,רגסומה רמאמה תא יתסנכה /ד הרודהמל הרעה *"
 בשחנ ,וילעב ידי לע אלש ררצנ אוה םא ,רצות לכ יכ .םירובס ןכש ,תועטה דואמ תופוכת

 .[סלגנא ,פ] .א .פ .הרוחסל םקראמ לצא
 .ךליאו 13 ,12 ,םע ,״רכו תרוקיבל״12
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 הרוחסה .1

 תוליעומ תודובע לש םירצות םג ךכיפלו ,םתוכיאב םינוש שומיש־יכרע םירבד םתוא
 הז תמועל הז דומעל ללכב םילוכי ויה אל בוש — ןתוכיאב וזמ וז תונושה
 שומיש־ךרעב ףלחומ שומיש־ךרע ותוא ןיא ,ליעמב ףלחומ ליעמ ןיא .תורוחסכ

 .ופוג הז

 ל$יכמ םג עיפומ םינוש םיגוסמ תורוחסה־יפוג וא שומישה־יכרע לש ללכמ ךותב
 ־ינב ,תוחפשמ ,םיגוס ,םינימ יפל ,ןה םג תונושו תובורמ ,תוליעומ תודובע לש
 איה םויק־יאנת וז הקולח .תיתרבח הדובע־תקולח העיפומ — ,םיגוס־ייוניש ,םיגוס
 ־יאנת ,ךפיהל ,שמשמ וניא תורוחסה־רוצייש יפ לע ףא ,תורוחסה רוציי ליבשב
 תקלוחמ הדובעה התיה הקיתעה תידוהה הדעב .תיתרבח הדובע־תקולח ליבשב םויק
 רתוי בורקה לשמ ,וא .תורוחסל םירצותה ויה אל ןכ יפ לע ףאו ,תיתרבח הקולה
 האב וז הקולח ןיא לבא ,תיתטיש הקולח הדובעה תקלוחמ תשורח־תיב לכב :ונילא
 םירצות קר .סיילאודיוידניאה םהירצות תא םהיניב םיפילחמ םילעופהש ךכ ךותמ
 לומ ולא םידמועו םיעיפומ ,וזב וז תויולת־יתלבו תויאמצע ,תויטרפ תודובע לש

 .תורוחסכ ולא

 לש תמיוסמ הלועפ וב העובט — הרוחס לכ לש שומישה־ךרע :םידמל ונאצמנ
 ולא דומעל םילוכי שומיש־יכרע ןיא .הליעומ הדובע וב העובט ,ונייה ,יתילכת רוצי*
 וזמ וז תונושה תוליעומ תודובע םהב תועובט ןכ םא אלא ,תורוחסכ ולא לומ
 לש הרבח ,רמולכ ,הרוחסה תרוצ תא םישבול םללכב הירצותש ,הרבח .ןתוכיאב
 תודובעה לש הז יתוכיא לדבה הב חתפתמש ,אצומ התא ןאכ ,תודוחס־ינרצי
 תחאהש אלב ,םייאמצע םינרצי לש םייטרפ םיקסעב ןתוא םימייקמש — תוליעומה
 דע ,תוילוחי־תבר הכרעמ ותויה ידכ דע הב חתפתמ — התרבחב היולת אהת

 .הדובעה לש תיתרבח הקולח ותויח

 ךכ ןיב .טייחה לש וחוקל וא טייחה ושבול םא ,ול איה תחא — ליעמח :בגא
 תרציימה הדובעה ןיבו ליעמה ןיבש סחיה ףא .שומיש־ךרע אוה שמשמ ךכ ןיבו
 הילוחל ,דחוימ עוצקמל תוטייחח הכפהנש םושמ ,והשמב וליפא הנתשמ וניא ותוא
 טייחמ היה טייחב לגלגתנ םדאש דע .הדובעה לש תיתרבחה הקולחב תיאמצע
 םלוא .ךכ לע ותוא הפוכ היה השבלהה ךרוצש העש לכ ,םינשב םיפלא ךלוהו
 —עבטה ידימ ןותנ וניאש םירמוחה רשועמ דוסי לכ לש ,דב לש ,ליעמ לש תואיצמ

 תלגסמה ,יתילכת רוציי לש תדחוימ הלועפ ,חרכהב ,ךכל תכוותמ התיה דימת
 תרצוי איה רשאב ,הדובעה :ךכיפלו .םידחוימ םדא־יכרצל םידחוימ עבט־ירמוח
 יאנת ,םדאל םויק־יאנת תשמשמ — איה הליעומ הדובע רשאבו שומיש־יכרע
 תא םייקל ידכ ,יחצנ עבט־חרכה איה תשמשמ ;תויתרבחה תורוצב יולת וניאש

 .םדאה ייח תא םייקל ,רמולכ ,עבטהו םדאה ןיבש םירמוחה־ףוליח

 תובכרת — תורוחסה־יפוג ,רוציקב ;םהב אצויכו דב ,ליעמ — שומישה־יכרע
 לכ לש ללוכה םוכסה תא ןאכמ ל1ט .הדובעו עבט־רמוח לש ,םה תודוסי ינש לש
 עצמ ראשיי םלועל — רכו דבב ,ליעמב תומולגה ,תונושה תוליעומה תודובעה
 דדשעמב גוהנל לוכי םדאה ןיא .םדאה לש ועויס אלל ,עבטה ידימ דצמה ,ירמוח
 תא תונשל אלא לוכי אוה ןיא ,ונייה ,ומצע עבטה גהונש ךרדכ אלא ולש רוצייה
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 ןוממו "רוחס

 דימת אוה עייתסמ ,חרוצ־ןתמ לש ,המצע וז הדובעב ,ןכמ הלודג .13םירמוחה תורוצ
 למ םירצוימה שומישה־יכרע לש ידיחיה רוקמה הדובעה ןיא :ןאכמ .עבטדווחוכב
 .דמדאהו ,י ט פ םאיליו רמואש יפכ ,ויבא איה הדובעה .ירמוחה רשועה לש ,הידי

 .ומא איה
 .הרוחסה־ךרע לא ,שומישל־ץפח איהש המכ דע ,הרוחסה ןמ רובענ התעו

 אלא הז ןיא םלואו .דבה־ךרע דגנכ םיינש יפ ליעמה־ך־וע לוקש ונתחנה יפל
 וכרע םאש ,אופיא ,םיריכזמ ונא .ונניינעמ ןיידע הז ןיא העש יפלו ,יתומכ שרפה
 ותוא — תומא 20־ל יכ ,אצוי ,דב תומא 10 לש ןכרעמ םיילפכ לודג ליעמה לש
 ,הנש תומצע ינב םירבד םה ,םיכרע תקזחב ,דבו ליעמ .ליעמל רשא ךרעה־רועיש

 תובוש תודובע ןה הגיראו תוטייח םלוא .הווש גוסמ הדובעל םייביטקייבוא םייוטיב
 גרואו טייחמ ופוג םדא ותוא ןהבש ,תויתרבח תוביסנ התא אצומ םלואו .ןתוכיאב
 ותדובעל םינוש חרוצ־ייוניש אלא םניא םינוש הדובע־ינפוא ינש םתואו ,ןיגוריסל
 ;םיבוש םידיחי לש ,םידמועו םיעובק ,םידחוימ םידיקפת דוע םניא ךא ׳דיחי ותוא לש

 ץיא — רחמ םניקתיש םייסנכמהו ,םויה ןניקתמ ונלש טייחהש ,ליעמהש ומכ שממ
 ־הארמ :דועו .תילאודיוידניא הדובע התוא לש תונוש תורוצ חינהל ידכ אלא םהב
 הדובע לש תמיוסמ הנמ תקפסומ ,תיטסילאטיפאקה ,ונלש הרבחב יכ ,ונדמלמ םייניע
 ףלחתמה ונוויכ יפל לכה ,הגירא תרוצב םעפו תונטייח תרוצב םעפ ,ןיגוריסל תישונא
 לבא ,םיכוכיח אלב לח וניאש יאדו הדובעה לש הז תורוצ־ףוליח .הדובעה־שוקיב לש
 אליממו ,תינרציה הלועפה לש תדחוימה התרוצמ תעדה תא חיסנ םא .לוחל אוה חרכומ

 ¬שב לש העקשה :תאז אלא הנמיה ראשנ אל בוש ,הדובעה לש יתלעותה היפואמ

 ירה ,ןתוכיאב תונושה ,ןה תוינרצי תולועפ יכ־םא ,הגיראו תוטייח .ישונא הדובע
 הניחבמו ,רכו וידי ,ויבצע ,וירירש לש ,םדאה חומ לש תינרצי העקשה תווהמ ןהיתש
 .דדובעדדוכ תעקשהל תונוש תורוצ יתש אלא ןה ןיא .ןה סדא־הדובע ןהיתש וז
 םאו הברהב םא ,חתופמ אהי ופוג ישונאה הדובעהדדוכ יכ ,אוה ןידש אלא .ישונא
 גציימ הרוחסה־ךרע םלואו .תרחא וא וז הרוצב ועיקשהל היהי רשפאש ,טעמב
 תינגרובה הרבחבש םשכו .ללכב תישונא הדובע לש העקשה ,םתס םדא־תדובע
 דיקפת אלא אלממ וניא םתס םדא ולאו ,לודג דיקפת יאקנבה וא לארנגה אלממ
 הדובע־חוכ לש העקשה איה תשמשמ .ךכ ,תישונאה הדובעב ,ןאכ ףא ,14דואמ בולע
 םזינאגרואב — תדחוימ תוחתפתה אלל ,עצוממב ,ליגר םדא לכל ול שיש ,טושפ

 לש םייללכה םיקוחה ידי־לע ואבש ןיבו םדא ידימ ואבש ןיב ,םוקיה תועפות לכ" 13
 רמוחה לש הרוצ־יוניש לש אלא ,תוישממ תוריצי לש גשומ םצעב תונתונ ןניא ,הקיזיפה
 חתנמ אוהש ךות םתוא אצומו רזוח םדאה חורש ,םידיחיה תודוסיה םה הדרפהו הבכרה .דבלב
 ;שווניש לש ךרע) ךרעה לש היצקודורפרה יבגל ןידה אוהו !היצקודורפר לש ןויערה תא
 ךרע הזיאב ,םיטארקויזיפה דגנ וסומלופב ,ןאכ הכלהכ עדוי וניא ומצע ידווש יפ לע ףא
 םג וא ,ןגדב םילגלגתמ תודשב רשא םימהו ריואהו המדאהש העשב ,רשועהו (רבדמ אוה
 ידכ םירדסנ םירורעז תכתמ־יקלחשכ וא ,ישמב קרחה לש רירה לגלגתמ םדא ידיבש העשב
 תבשב הליחתב ספדנ , ״תינידמ הלכלכב תונויגה״ :י ר ו ו ו ר ט י י פ) ״.סיכ־לש־ןועש רוצל
 (.22 ׳מע ,ו״ט דרכ ,ינרדומה קלחה ,םייקלטיאה הלכלכה־ימכח ירפס לש ידוטסוק תאצוהב 1773

 .190 ףיעס ,250 ׳מע ,1840 ןילרב .״טפשמה לש היפוסוליפ״ :לגה הוושה 14
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 הרוחסה .1

 לש היפוא הנתשמ תונוש תוברת־תופוקתבו תונוש תוצראב ,םנמא .ולש ינפוגה
 לכב םיוסמ ןותנ איה הנהמ םוקמ לכמ ,תעצוממה הטושפה הדובעה
 וא ,תרבגומ הטושפ הדובעכ אלא תבשחנ הניא תבכרומ הדובע .תמייק הרבח
 החוכ תבכרומ הדובע לש רתוי הנטק תומכש ,אצמנו ;תלפכומ :רמאנש בטומ
 חיכומ — תודימתב לח •יהז םוצמצש .הטושפ הדובע לש רתוי הלודג תומככ הפי
 אוה הכרע ךא ,רתויב־תבכרומ הדובע לש רצות היהת הרוחסש רשפא .ןויסנה
 םיוסמ תומכ וז הרוחס תגציימ ךכיפלו ,הטושפ הדובע לש רצותל התוא הוושמה
 ־יגוס םימצמטצמ םהיפלש ,םינושה היצרופורפה־יסחי .15דבלב הטושפ הדובע לש
 ךילהת ידי לע םיעבקנ ,םתדימ־תדיחיכ הטושפ הדובע לע םידמועו םינוש הדובע
 וללה םיסחיה יכ ,םינרציל ,םהל הארנ ןכ לעו ,םינרציה לש םבג ירוחאמ יתרבח
 לש גוס לכ ,ןירשימב ,ןלהל ונילע לבוקמ תוטשפה ןעמל .םאצומ־םצעב םינותנ

 .םוצמצה תעיגי תא קר ךוסחנ ךכ ידי לעו ,טושפ הדובעדווככהדובעדדוכ

 שומישה־יכרעמ תעדה תחסומ דבו ליעמ םיכרעה ןיינעבש םשכ :םידמל ונאצמנ

 ןמ תעדה תחסומ ןאכ :ךכ הלא םיכרעב תומולגה תודובעה ןיינעב ףא ,םהלש
 ליעמ שומישה־יכרע המו .הגיראהו תוטייחה ןמ ,תוליעומה ןהיתורוצבש לדבהה
 ולאו ,םיטוחו גירא לשו ןתילכתל־תונווכמ תוינרצי תולועפ לש םה םיפוריצ דבו
 תומולגה תודובעה ףא — ,הווש גוסמ הדובע־ישרקמ אלא םניא דבו ליעמ םיכרעה
 קר אלא ,דבהו גיראה לא ינרציה ןסחי םוש לע ףקות ןהל ןיא :ךכ הלא םיכרעב
 רוצייל םה תודוסי הגיראהו תוטייחה .ישונא הדובע־חוכ לש תועקשה ןתויה םוש לע
 לש ןה תומצע ולאו ;תונושה ןהיתויוכיא םוש לע אקוד — דבו ליעמ שומישה־יכרע
 ןיא בושו ,תדחוימה ןתוכיא תא ןהמ םיטישפמשמ קר — דבה־ךרעו■ ליעמה״ךרע

 .םדא־תדובע לש תוכיאה ,הנש תוכיא אלא ןהיתשל ןהל

 יפלו ,םיוסמ רועישב םיכרע אלא ללכב םיכרע קר םניא דבו ליעמ ,םלואו
 לדבה אב ןכיהמ .דב תומא 10 לש ןייוושמ םיינש־יפ אוה ליעמה לש 1יו1ש ,ונתחנה
 הדובעה לש התיצחמ ידכ .אלא וכותב ליכמ דבה ןיאש ,ןאכמ ?םכרע־רועישב הז
 עיקשהל ךירצ התא ןורחאה הז לש ורוציי םשל :רמוא הווה ,ליעמב העוקשה

 .ןושארה לש ורוציי ךרוצל רשאמ לופכ ןמז ךשמב הדובע־חוכ
 אלא הרוחסב הב המולגה הדובעל ףקות ןיא שומישה ךרע יבגלש ,תרמא םאו
 רחאל ,תיתומכ הניחבמ אלא הל ףקות ןיא ךרעה־רועיש יבגל ירה ,תיתוכיא הניחבמ
 ונא םש .תוכיאבש לדבה םוש אלל ,םתס םדא־תדובע לע הדמעוהו רבכ המצמוצש
 ,הלש "המכ״ה לש הלאשב — ןאכ ,הדובעה לש "המ״הו ״ךיא״ה לש הלאשב םינד

 אלא גציימ וניא תורוחסה ןמ הרוחס לש ךרעה־רועישש ןריכמו .הנמז־ךשמ לש
 תמיוסמ היצרופורפב יכ אוה חרכהה ןמ ,דבלב הליכמ איהש הדובעה לש התומכ תא

 .םרועישב םיווש םיכרע דימת תורוחס ויהי

 ,תוליעומה תודובעה לכ לש רוצייה־חוכ :רומאל — רוציי,ד־חוכ הנתשנ אל םא

 לעופהש ךרעב ,ונייה ,רכשב רבודמ וניא ןאכש ,ךכ לע ותעד תא ןתיל ךירצ ארוקה 15
 לש גשומה .ותדובע־םוי וב םשגתמש ,הרוחסה־ךרעב אלא ,לשמל ,הדובע־םוי דעב לבקמ

 .ונתאצרה לש הז בלשב רקיע־לכ ןיידע םייק וניא הדובע־רכש
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 ןוממו הרוהמ

 רשי סחיב םיליעמה לש ךרעה־רועיש הלעי ירה — ליעמ לש ורוציי םשל תושורדה
 הדובע־ימי 2א —םיליעמ 2 םיגציימ ,הדובע־ימי צ גציימ דחא ליעמ םא .םתומכל

 וא ,םיילפכ ידכ לדגת ליעמ לש ורוצייל תשרדנה הדובעהש ,חיננ םלואו .׳וכו
 םכרעכ דחא ליעמ לש וכרע אהי ןושארה הרקמב .התיצחמ לע דומעתו תחפתש
 אלא םיליעמ ינש לש םכרע א,די אל ינשה הרקמב ,ןכלרבדוק םיליעמ ינש לש

 ,ליעמה שמשמ םירקמה ינשבש יפ לע ףא — ןכל־םדוק דחא ליעמ לש וכרעכ

 איה תחא וב המולגה הליעומה הדובעהש יפ לע ףאו ,םישומיש םתוא ,םדוקמכ התע

 .התנתשנש איה — ורוצייב תעקשומה הדובעה־תומכ לבא .םדוקמכ התע ,הביטב

 בר ירמוח רשוע הנהמ המצעלשכ איה שומיש־־ךרע לש רתוי הלודג תומכ
 ,םישנא ינש שיבלהל רשפא םיליעמ ינשב .דחא ליעממ רתוי — םיליעמ ינש :רתוי

 הלדגו הלוע תומכש ,ןכתיי ןכ יפ לע ףאו /וכו ,דבלב דחא שיא קר — דחא ליעמב

 העונת .ולש ךרעה־רועיש תדירי לא ןמזב־וב המיאתמ אהת ירמוחה רשועה לש

 דדוב םלועל רוציי־חוכש ,יאדו .הדובעה לש לופכה היפוא ךותמ תעבונ וז תדגונמ
 ־תגרד תא אלא השעמל עבוק אוה ןיאו ,תישממ ,הליעומ הדובע לש אוה רוציי
 הדובעה תשמשמ ךכיפל .ןותנ ןמז־קרפב תיתילכתו תינרצי הלועפ לש העפשהה

 לש ותיילעל רשי סחיב ,רתוי לילד וא רתוי עפוש ,םירצות־לש־רוקמ הליעומה
 איהשכ רוצייה־חוכב הלחש ,הרומתה ולאו .ותדיריל וא הב רשא רוצייה־חוכ
 ךייש רוצייה־חוכו ליאוה .ךרעב תגצוימה הדובעב רקיע לכ תעגופ הניא ,המצעל
 הדובעב עוגפל ידכ וב ןיאש ,ןבומ ידה ,הדובעה לש הליעומה תישממה הרוצל
 דימת הדילומ הדובע התואש ,ןאכמ .הליעומה תישממה התרוצמ התוא םיטישפמשמ
 .ויהיש המ רוצייה־חוכ לש ויתורומת ויהיו — ךרע־רועיש ותוא ןמז־יקרפ םתואב
 — תובורמ :שומיש־יכרע לש תוווש תויומכ ופוג ןמז־קרפ ותואב איה תקפסמ םלואו

 ־חוכב הרומת התואש ,ירה .הז לש ותדירי םע — תותוחפ *,רוצייהרדוכ הלועשכ
 שומיש־יכרע לש תומכה תא םג אליממו הדובעה לש הנוירפ תא הברמה ,רוצייה

 תללוכה תומכה התוא לש ךרעה־רועיש תא התיחפמ איה — הדי לע םיקפומה
 .הרוצייל'שורדה הדובעה־ןמז תא לכה־ךסב תרצקמ וז הרומתש הדימב ,התברתנש

 .ךפיהל ןכו

 ,תיגולויזיפ הניחבמ ישונא הדובע־חוכ תעקשה ,דחא דצמ ,איה הדובע לכ

 תא איה תרצוי ,טשפומב םדא־למע וא הןש םדא־תדובע תקזחב ,וז התנובתבו
 תדחוימ הרוצב ישונא הדובע־חוכ תעקשה איה הדובע לכ :ינשה דצמו .הרוחסה ךרע
 ־יכרע איה תרצוי ,הליעומו תישממ הדובע תקזחב ,וז התנוכתבו ,התילכתל־תנווכמו

 .16שומיש

 תטלחומה הדימה־תמא איה דבלב הדובעה יכ" חיכוהל ידכ /ב הרודהמל הרעה 16

 דמוא ",תורוחסה לכ לש ןכרע תא םינמזה לכב תוושהלו ךירעהל רשפא היפלש ,תישממהו
 לעופה ליבשב הווש ךרע ןהל היהיש חרכהה ןמ הדובע לש תווש תויומכ" :ת י מ ס .א
 אוהש אהיו התונתלעפו וחוכ ,ותואירב תניחבמ ןיקתה ובצמב .םוקמ לכבו תורודה לכב
 ,ותחונממ הסכמ התוא בירקהל אוה בייח דימת — תוהמתה לש תעצוממ הדימב קזחומ

 ,1836 ןודנול ,דליפקייוו .ג .א תאצוה] 5 קרפ ,׳א רפס ,״םימעה רשוע״) ״.ורשואמו ותוריחמ

 תרדגה׳ תא (םוקמ לכב אלו) ןאכ חקול ת י מ ס .א ,דחא דצמ (.[ךליאו 104 ׳םע /א ךרכ
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 הרוחסה .1

 ןיפילחה־דיע יא ךרןןזד־תרוצ .3
 ,דב ,לזרב ןוגכ ,תורוחס־יפוג וא שומיש־יכרע תרוצב םלועל תואב תורוחס

 תורוחס תושמשמ ןה ןיא ךא .תיבמו הדילמ ,תיעבטה ןתרוצ איה וז .רכו םיטיח
 ןה תועיפומש ,ירה .דחאכ םיכרע־יאשונו שומיש־ירבד :תוליפכ ןהש םושמ אלא

 הרוצ ןה תושבולש הדימב הב קר — תורוחס לש הרוצ ןהל שיש וא ,תורוחסכ
 .תיכרע הרוצו תיעבט הרוצ :הלופכ

 יבגל :חילקיוק הנמלאה ןיבו תורוחסל רשא ךרעה־־תושי ןיב לדבהה הזו
 תנתינה — הסגה תושיל רומג דוגינב .הגישהל ןכיה ,עדוי התא־יא הנושארה
 תסנכנ הניא םהלש ךרעה־תושי ךותל ירה ,תורוחסה־יפוג לש — םישוחהדונחבהל
 לש הדיחיב ,הב ךופהלו ךופהל התא לוכי ,ךכיפלו .יעבט רמוחמ תחא הדורפ ףא
 .ךרע־רבדכ ספתיהל היושע אהת אל םלועל — ,רוחאו םינפ ,הצרתש המכ ,הרוחס

 יוטיב תושמשמ ןהש לכ אלא ךרע־לש־תושי תורוחסל ןיא :רוכזו קוד ,םלואו
 תיתרבח איה ןכרע־תושיש ,עמשמו ,םדא־תדובעל ונייה ,תיתרבח הדיחי התואל
 ןיבש יתרבחה סחיב אלא תולגהל הלוכי וז ןיאש ,וילאמ רבתסי בושו ;דבלב
 ,תורוחסה לש ןיפילחה־סחימ וא ןיפילחה־ךרעמ ונגלפה ,תמאבו .הרוחסל הרוחס

 ותעפוה־תרוצל רוזחל ונילע הבוח התעו .םהב סומכה ןכרע תובקע תא תולגל ידכ
 .ךרעה לש וז

 ןהל שי יכ — המואמ םיעדוי םניא ךכמ רתוי םא וליפאו — םיעדוי לכה
 ־יכרע לש תורמונמה־תונןוגמה תויעבטה תורוצל רתויב טלוב דוגינב ,תורוחסל
 תושעל הבוח ןאכ ,םלואו .ןוממה־תרוצ :תחא תפתושמ ךרעדררוצ ,ןהלש שומישה
 לע דומעל — ונייה ,ותושעל התסינ אל וליפא תינגרובה הלכלכה־תרותש ,השעמ
 ותולשלתשה ךדד ירחא בוקעל :רמוא הווה ,ןוממה־תרוצ התוא לש התווהתה דוס
 ,רתויב הטושפה ותומדב לחה ,תורוחסה לש ךרעה־סחיב זונגה ךרעה־יוטיב לש

 ■יכרע תרדגהב הבברעמו הרוחסה לש הרוצייב תעקשומה ה־חבעה־תוטכ ידי לע ךרעה
 םלועל הדובע לש תווש תויומכש ,חיכוהל אוה דוקש ךכיפלו ,זודובעה־ךרע ידי לע תורוחסה
 ,תורוחסה ךרעב תמלגתמ איהש לכ ,הדובעה יכ ,ובלב שוחינ הלוע ינשה דצמו .ןהל הווש ךרע
 לש ןברק תניחב קר ספות אוה העקשה התואש אלא ;הדובע־זדוכ תעקשה ןיד אלא הניד ןיא
 ־לעופה ויניע דגנל דמוע םוקמ־לכמ .הניקת תינויח הלועפ תניחב אלו ,רשואו תוריח ,החונמ
 ךותמ — תימס .אל םדקש םשה־םלענ רבחמ ותוא רתוי הברה קדצ — .ונימי לש ריכשה
 םייח־ךרוצ לש וקופיס םשל עובשל ומצע קיסעה םדא" :ורמאב — 9 הרעהב ונאבה וירבד
 טבלאויוקא שמשמ המ ,הנוכנ־לע דומאל לוכי וניא ,רחא ךרוצ ותרומת ול ןתונש הזו ...הז
 הדובע לש דועיש ותואב קוידב ול הלועש [רבדה] המ ,בשחי ןכ םא אלא —ךכל םלש
 ןמז ךשמב הז ץפחב הז םדא לש הדובע םיחקולש ,ןיפילח אלא ךכב ןיא השעמלו .ןמזו
 המכ") ".ופוג ןמז ותוא ךשמב רחא ץפחב רחא םדא לש הדובעב התוא םיפילחמו םיוסמ

 ,תילגנאה ןושלל הל ןורתי :׳ד הרודהמל) — .(39 ׳מע ״.דכו ןוממ לש תיבר רבדב תונויער
 ונודנש הדובעה לש תונושה תוניחבה יתש תא ןהב ןמסל תונוש םילמב איה תשמתשמש
 ["הדובע"] "ן/עסנ־ל:" היורק — תוכיאה תניחבמ תרדגומו שומיש־יכרע תרצויה הדובעה .ןאכ
 — תומכה תניחבמ קר תדדמנ איהו םיכרע תרצויה הדובעה ;[״למע״] "1,3,1)0111־'׳ ־ל דוגינב
 ילגנאה םוגרתל הרעה ןייע ר.["הדובע"] "\¥0ע^"־ל דוגינב ["למע"] "1,31נ0זגע" היורק

 (.א .פ — .14 'מע
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 ןוממו הרוחס

 רובעת ךכ ידכ ךות .תרוונסמה ןוממה־תרוצב רומגו ,טעמכ תספתנ־יתלב תומד
 .ץראה ןמ ןוממה־תדיח םג

 איהש־לכ הרוחס לש ךרעה־סחי אוה רתויב טושפה ךרעהדנחיש ,רוחומו רורב
 ךרעה־סחיש ,ןאכמ .היהתש המ הנורחאה וז אהתו — רחא גוסמ הדיחי הרוחס לא
 .איהש־לכ הרוחס ליבשב רתויב טושפה ךרעה־יוטיב תא ונל הנקמ תורוחס יתש ןיב

 תירקמ וא הדיחי ,הטושפ ךרעדורוצ .א
x ב הרוחס יז לש םכרעכ א הרוחס צ לש םכרע :וא ,ב הרוחס ץ = א הרוחס. 

 (.דחא ליעמ לש וכרעכ ןכרע דב המא 20 :וא ׳דחא ליעמ = דב המא 20)

 טנלאויוקא תרוצו תיסחי ךרע־תרוצ :ךדעה־יוטיכ לש םיבטקה ינש .1
 הב — וז לש החותינ .וז הטושפ ךרע־תרוצב זונג הדוס — ךרע־תרוצ לכ

 .ישוקה םצע ץוענ
 ונינפלש המגודבו — ,בר א ,ןגוסב תונוש ,תורוחס יתש ןתואש אלא תאז ןיא
 וליעמב ויוטיב לע אב דבה־ךיע •םינוש םידיקפת ינש ןאכ תואלממ — ליעמו דב
 ,ליעפ דיקפת האלממ הנושארה הרוחסה .הזה ךרעה־יוטיבל רמוח שמשמ ליעמה
 ךרעכ גצוימ הנושאר הרוחס לש הכרע .ליבס דיקפת — היינשה הרוחסה ולאו
 טנלאויוקאכ תדקפתמ היינשה הרוחסה .תיסחי ךרע־תרוצב היורש איהש וא ,יסחי

 .טנלאויוקא לש הרוצב היורש איהש וא

 םינתמו הזל הז םיכיישה תודוסי ןה טנלאויוקא לש הרוצהו תיסחי ךרע־תרוצ
 ,תווצק ינש םג ןה ךכ־ידכ ךות ךא ,םידרפנ יתלבו םיקבד תודוסי ,הז תא הז

 ־יוטיב ותוא לש םה םיבטק — ,רמולכ ,הזל הז םידגונמה וא הז תא הז םיאיצומה
 ןאיבמ ךרעה־יוטיבש ,תונושה תורוחסה לש ןקלחב םח םילפונ םלועל ;ופוג ךרע
 המא 20 = דב המא 20 .דבב דבה ךרע תא אטבל ,לשמל ,ידיב ןיא .תידדה הקיז ידיל
 ןיא :אוה וז האושמ לש השוריפ ,הברדא ,אלא .ךרע־לש־יוטיב ןיא ןאכ — דב
 הווח ."דב" ישומישה ץפחה לש םיוסמ רועיש ,דב לש המא 20 אלא דב לש המא 20
 הרוחסב רמולכ ,יסחי ןפואב אלא ויוטיב לע אובל לוכי דבה לש וכרע ןיא :רמוא

 ,תרחא הרוחסש ,חל תמדוק החנה — דבה לש תיסחיה ךרעה־תרוצ יכ ,ןאכמ .תרחא

 הרוחס התוא :ינשה דצה ןמ .תיטנלאויוקא הרוצב הילא סחיב היורש ,איהש וזיא
 ךרע־תרוצב ןמזב־וב היורש תויהל לכות אל בוש ,טנלאויוקאכ העיפומה ,תרחא
 רמוחה תא האיצממ קר איה .המצע לש הכרע תא תאטבמש איה אל .תיסחי

 .תרחא הרוחס לש ךרעה־יוטיבל

 ליעמ ךרעכ ןכרע דב המא 20 :וא ,דחא ליעמ = דב המא 20 :יוטיבהש ,יאדו
 וכרע דחא ליעמ וא ,דב המא 20 = דחא ליעמ :הכופהה הקיזה תא םג ללוכ ,דחא
 ינוצרב שי םא ,האושמה תא ךופהל ינא בייח ירה ,ןכ־םא ךא .דב המא 20 ךרעכ
 ,טנלאויוקא דבה היהי־היה ךכ יתישעשמו ,תיסחי העבה ליעמה לש וכרע תא עיבהל

 הרוחס התוא ןיא ומצע ךרע־יוטיב ותואב :רמוא התא ןאכמ .ליעמה לש ומוקמב
 ןה תואיצומ םיבטק תקזחב :הברדא .תורוצה יתשב ןמזברב עיפוהל הלוכי הפוג

 .וז תא וז
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 הרוחסה .1

 תדגונמה ,תיטגלאויוקא הדוצב,וא תיסחי דרע־תרוצב היורש הרוחס ת1יה רבד
 ־יוטיבב ,רחא וא הז הרקמב ,תספות איהש םוקמב ןיטולחל יולת הז רבד ,הנושארל
 הרוחסה איה וא ,ויוטיב לע אב הכרעש הרוחסה איה םא ,ךכב יולת ,רמולכ ; ךרעה

 . .ךרע אטובמ .דבש

 תויסחיה ךרעהדדרוצ .2
 תיסחיה ךרעה־תרוצ לש הנכות .א

 ־סחיב הרוחס לש טושפה ךרעה־יוטיב עובט דציכ ,אוצמלו תולגל םדא הצור
 אלל [ךרעה סחיב] ןורחאב הליחת ןנובתהל אוה בייח ,תורוחס יתש ןיבש ךרעה
 קר ךרעה־סחיב םיאורו ,ךפיהל אקוד םיגהונ בורה לע .יתומכה ודצ לא הקיז םוש

 וז ;תוושכ הרוחס יגוס ינש לש■ תומיוסמ תויומכ תועבקנ היפלש ,היצרופורפה תא
 'ינב תויהל םילוכי םניא םינוש םימצע לש םהירועיש יכ ,ךכמ םימלעתמ .וזל
 תקזחב קר ,המצע הדיחי התוא לע ודמעוהש רחאל אלא תיתומכ הניחבמ האנשה
 םירועיש — ןכבו ,הווש־םש־ינב םירועיש םה םישענ הפוג הדיחי התוא לש םייוטיב

 .17הדימ ־יפתושמ
 םא ,רמולכ ,םיליעמ x = וא םיליעמ 20 = וא דחא, ליעמ = דב המא 20 םא
 היצרופורפ לכ —םיטעומ וא םיבר םיליעמ .לש ךרעכ הנותנ דב־תומכ לש הכרע
 הדיחי התוא לש םה םייוטיב ,ךרע־ירועישכ ,םיליעמו דבש ,שארמ החינמ תאזכ

 .האלשמה לש הדוסי הנה — ליעמ = דב .דחא עבט ינב םח םימצע ,הפוג

 ןניא ,תיתוכיא הניחבמ וזל וז תוושכ ןתוא יתעבקש ,וללה תורוחסה יתש םלואו
 לא ותקיז ךות ?דציכו .ויוטיב לע אב דבה לש וכרע קר .דחא דיקפת תואלממ
 ליעמה שמשמ הז סחיב ."וב ףלחתהל ןתינש המ״כ וא ולש "טנלאויוקא״כ ליעמה
 .דבה םע ההז אוה וז הניחבב קר ןכש ,ךרע־רבד אוח שמשמ ,ךרעל םויק־תרוצ

 יוטיב תלבקמ וזש וא ,דבה לש וכרע־תושי םצע ןאכ תילגתמ ,ינשה דצה ןמ
 לאכ ליעמה לא הקיזב דבה תא איבהל רשפא ךרע ותויהב קר ןכש ,יאמצע
 ־טאמרופו האמחה תצמוח ,הנה .וב ףלחתהל ןתינש המ לאכ וא ולש טנלאויוקא
 ;םיימיכ תודוסי םתוא םיבכרומ םהינש ךא םה םינוש םיפוג ינש ליפורפ

 .<כ411802 ונייה ,םיזוחא לש הווש בכרהבו ,(0) ןצמחו (זז) ןמימ ,(0) ןמחפ

 ,קיסהל רשפא זא יכ ,ליפורפ־טאמרופל האמחה־תצמוח תא הוושמ תייה וליא ,הנהו

 ;0411802לש םויק־תרוצ אלא וניא ליפורפ־טאמרופש ,לכ־תישאר :הז סחי יפל

 לעש אצמנ .<כ411802־מ איה ףא תבכרומ האמחה תצמוח יכ ,עבוק תייה ,תינשו
 םתומצעל יוטיב ןתונ תייה ,האמח תצמוח לא ליפורפ־טאמרופ הוושמ תייהש הז ידי

 .תינפוגה םתרוצמ לידבהל ,תימיכה

 הדובעה תא םיוושמ ונירה ,דבל ךרע־רבד תקזחב ליעמה תא ,לשמל ,ונתוושב
 הדובע ,ליעמה תא השועה תוטייחה םנמא .דבב העובטה הדובעל ליעמב העובטה

 אל ,ורעזזדורוצ לש חותינב וקסעש ,ילייב .ס ןוגכ ,םיטעומ םינלכלכ םתוא 17
 ;דרעב דרעה־תרוצ םיבברעמ םהש םוש־לע ,תחא :האצות םוש ידיל עיגהל ולכי
 םינותנש רות ,דבלב תיתומכה הרדגהה לע אלא .םתעד .תא םינתונ םה ןיא הליחתמש ,תינשו
 ".ךרעה תא עבוקה אוה ..,תומכב ןוטלשה" .ינגרובה .השעמה־שיא לש הסגה ותעפשהל םה

 (.ילייב .ם — רבחמה .11 ׳מע ,1837 ןודנול ,״ויתופילהו ןוממה״)
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 ןוממו הרוחס

 תעבקנ תוטייחהש ךות ,ךא .דבה תא השועה הגיראה ןמ הגוסב הנושה איה תישממ
 יפואה לע ,תוכאלמה יתשב תמאב הוושה לע השעמל הדמעוה ירה ,הגיראל הושכ
 ףאש ,רמוא תאצמנ וז ןיפיקע־ךרדב .םדא־תדובע לש יפואה אוה ,ןהל ףתושמה
 ,תוטייחה ןמ הלידבהל שרפה ינמיס םוש הב ןיא בוש ,ךרע תגרוא איהש לכ ,הגיראה

 םיגוסמ תורוחסל תויטנלאויוקאה■יוטיב קר .טשפומב איה םדא־תדובע :רמוא הווה
 םע ,םיכרע־תרצויה הדובעה לש יילוגסה יפואה תא יוליג ידיל איבמה אוה םינוש
 םיגוסמ. תורוחסב תועוקשה ,םינוש םיגוסמ תודובעה תא השעמל דימעמ אוהש

 .א 17ללכב םדא־תדובע לע ,ןהבש .ףתושמה לע ,םינוש

 וכרעש ,הדובעל רשא יילוגסה יפואה תא םיאטבמו םיאבש ,ךכב יד אלש אלא
 רצוי ,םדא־למע וא ,ליזנ בצמב ןותנה ישונא הדובע־חוכ .הנמיה בכרומ דבה לש
 תרוצ שבול אוהשכ ,שורק בצמב ןותנ אוהשכ ךרע אוה השענ ,ךרע וניא ךא ,ךרע
 תושי״כ אטוביש אוה ןידב ,םדא־תדובע לש שרקימכ דבה־ךרע תא אטבל ידכ .ץפח
 לכלו ול איה תפתושמ ןמזבדבו ופוג דבה ןמ שממב הנוש איהש — ,״ץפח לש

 .היעבה רבכ הבשייתנ ךכבו .תרחא הרוחס

 םצעכ ,תיתוכיא הניחבמ דבה לא הוושכ ליעמה לש וניד דבה לש ךרעהרנחיב
 הלגתמ ובש רבד ןידכ ןאכ וניד ,ךכיפלו .אוה ךרעש םושמ — ,ופוג עבט ותואמ
 ,םנמא .ךרע אוה גציימ ,ךידיב הששמל התא לוכיש ,תיעבטה ותרוצבש וא ,ךרע

 ,וב ןיא .דבלב שומיש־ךרע אלא וניא — ליעמה־תרוחס לש ,דז ףוג — ליעמה
 ךכב ןיאו .איהשרזיא דב לש הכיתח םושב ןכ ןיאש םשכ ,ךרע אטבל ידכ ,ליעמב
 דבה לא ךרעה־םחי ךותב ותויהב ליעמה לש ותובישח הבורמ יכ ,ךדמלל אלא
 שובל ותויהב ותובישח הבורמ םהמ דחא אל ,םדא־ינבש םשכ—,ול הצוחמ רשאמ

 .ול הצוחמ רשאמ ,דרש־ליעמ
 הווה .תוטייחה תרוצב ,ישונא הדובע־חוכ השעמל עקשוה ליעמה לש ורוצייב
 יפ לע ףא ,"ךרע־לש־אשונ" אוה ליעמה וז הניחבמ .םדא־למע וב רבטצנ :דמוא
 רשאכ יולבו עורק היהי םא םג ,םירפתה ןיבמ ץיצת אל ,המצע איה ,וז ותנוכתש
 תומדב ךרעכ :רמוא הווה ,וז הניחבמ קר הפי וחוכ דבה לא ךרעה־סחיבו .היהי
 תא דבה וב שיגדה ,ליעמה לש תרתפוכמה ותוינוציח ףא לע .ךרע־לש־ףוגכ ,ףוג
 ידכ ליעמב וב ןיא ןכ יפ לע ףאו .החפשמ תברק ול הבורקה ,הפיה ךרעה־שפנ
 הרוצ ,דבה ןעמל ,הפוג העש התוא ךרעה שבל ןכ םא אלא ,דבה יבגל ךרע גצייל
 ,תוכלמ דוה לש גהנמ ב טרפב גוהנל לוכי א טרפה ןיא ,ךכל המודב .ליעמ לש

 — יטס םאיליו ירחא — םינושארה הלכלכ,־ו־ימכחמ דחא .׳ב הרודהמל הרעה א1ז
 וניא ללכב רחספהש ןויכ" :רפוא ,םסרופפה ןילקנארפ אוהו ,ךרעה־־גשומ לש וקמועל דריש
 ־הנוכנ הדימ — דדמנ ...םירבדה לכ לש םכרע ירה ,התרכהב תחא הדובע לש ןיפילח אלא
 ,1836 ןוססוב ,םקראפס תאצוהב ,״,ובו ןי לקנ ארפ .ב יבתכ לכ") ״.הדובעב — רתויב
 לכ לש םכרע תא דומאל אב אוהש ךותמש ךכ לע ןילקנארפ דמע אלו (.267 ׳טע /ב ךרכ
 ןדימעמ והירהו ,וזב וז תופלחומה תודובעבש ינושה ןמ ותעד חיסמ אצמנ ,"הדובעב" םירבדה
 הדובע״ב חס אוה הליחת .רמוא אוה — עדוי וניא רשא תא ,םלואו .חנש םדא־תדובע לע ךכב
 תניחב ,ףסונ ןויצ אלל ,םתס "הדובע״ב — הנורחאלו ,״תרחאה הדובע״ב ךכ־רחא ,״תחא

 .םירבדה לכ לש ךרעה תומצע
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 הרוחסה .1

 ותומדו ומלצ תא ׳א ןעמל ,תוכלמה־דוה המצע העש התוא שבלי ןכ םא אלא
 םירבד דועו ,תורעשה ,ףוצרפה־יווק םיפלחתמ המ ינפמ ,םעטה אוהו ;ב לש תינפוגה

 .הנידמב טילשה ףלחתמש תמיא־לכ ,הלאב אצויכ

 ליעמה־תרוצ לש הניד ,דבל טנלאויוקא ליעמה שמשמ *ובש ,ךרעה־סחיב :ןכבו
 ',"ליעמ" הרוחסה לש הפוגב אטבתמ "דב" הרוחסה ךרעש ,ןאכמ .ךרעח־תרוצ ןידכ

 — ,דבה .תרחא הרוחס לש שומישה־ךרעב אטבתמ תחא הרוחס לש הכרע — ונייה

 תקזחב ולאו ;ליעמה ןמ ישחומ ינוש הנוש םצע אוה — ,שומיש־ךרע תקזחב
 ךרע־תרוצ דבה שבול ךכו .ליעמ־הארמכ והארמ ךכיפלו ,אוה "ליעמ־הווש" ,ךרע
 ־עבטש םשכ ,ליעמה לא 1נ1יוושב תילגנ ולש ךרעה־תושי .תיעבטה ותרוצמ הנושה

 .םיהולאה־הש לא ונויוושב ירצונה לצא הלגנ םישבכ־לש

 תאז ,הרוחסה־ךרע לש וחותינ ןכלרכדוק ונל הלעהש המ לכ :ןכ יכ הנה ,
 ,דבה ,אוהש אלא .ליעמה םע ,תרחא הרוחס םע עגמב אבשמ ומצע דבה ונל רמוא

 הצור .תורוחס־לשךושלב ,ול קר הריהנה ,אוה־ונושלב ויתונויער דוס תא ונל הלגמ
 וכרע תא תרצוי ,םדא־למע לש תטשפומה ותנוכת תקזחב ,הדובעה יכ ,רמול אוה
 הדימב רמולכ ,דבה ןידכ ונידש הדימב ,ליעמהש ,רמוא והירה — ומצע דבה לש
 ,רמול אוה הצור .הפוג הדובע התואמ — דבכ והומכ — בכרומ ,ךרע שמשמ אוהש

 ,רמוא והירה — ולש השקונה ןתשפה־ףוגמ הגוש ,ובש הליצאה ךרעה־תושיש

 ,ליעמל הווש ,ךרע־רבד תקזחב ,ומצע [דבה] אוה ,ךכיפלו ,ליעמדדארמב ךרע הארמש

 — תירבעב קר אלו — תורוחסה־ןושלב םג :בגא .התרבחל תחא הציב הנשש ךרדכ

 ־תויה] "\76!־1;86111" יוטיבה .רתוי וא תוחפ םיקיודמ םיבינ המכ דוע םייוצמ
 731011* ,73181־ ,73161־6 לעופה ןמ קויד תוחפב עיבמ ,לשמל ,תינמרגב [הווש

 ךרעל יוטיב םושמ שי א הרוחסל ב הרוחס לש היווישב יכ ,תוינאמורה תונושלב
 ,תמאב ,סיראפ] ?31־18 ^3111; 1>16מ 11 מ6 מ!6886 ! .א הרוחסה לש יאמצעה

 י[!הסמ הנוש
 ב הרוחסה לש תיעבטה התרוצ היחת־חיה ךרעה־םחי לש ותועצמאב :ןאכמ
 לש ךרעה־תיירלקפסאל היהי ב הרוחסה־ףוג :וא ,א הרוחסה לש ךרעה תרוצל
 לאכ ,ךרע־לש־ףוג לאכ ב הרוחסה לא תסחייתמ א הרוחסהש םע .18א הרוחסה
 אטבל ידכ רמוח ב שומישה־ךרע תא השוע יהירה ,םדאדודובע לש ירמוח םוליג
 לש שומישה־ךרעב וז ךרדב אטובמ אוהשכ ,א הרוחסה ךרע .המצע ךרע תא וב

 .יסחיה ךרעה תרוצ ול שי ,ב הרוחס

 תיסחיה ךרעה־תרוצבש תיתומכה הרדגהה .ב

 15 :הנותנ תומכב שומיש־רבד איה ,הכרע תא אטבל םירמואש ,הרוחס לב

 תמיוסמ תומכ הליכמ הרוחס לש וז הנותנ תומכ .דכו הפק טנופ 100 ,םיטיח םילשוב

 דיוצמ אל םלועל אב אוה ןיא .הרוחסה לש הלרוגכ םדאה לש ולרוג תמיוסמ הניחבמ 18.
 םדאב ומצע תא הליחת םדא האור ןכ לעו — ינא אוה ינא :הטביפדזסונ ףוסוליפכ אלו יארב
 לא סחייתמ אוה ירה ,וילא המוד לאכ ןועמש םדאל סהייתמ ןבואר םדאש דוהמ קר .רחא
 ,תינועמשה !תויפוג לכב ,ויערכ לעו וברק לע ןועמש וילע הארנ ךכב םלוא .םדא לאכ ומצע

 .םדא [0611118] ןימה לש העפות־תרוצכ
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 ןוממו ,דרוחס

 םיוסמ ךרע .אלא ללכב ךרע קר אל אטבל ךרעהדורוצ לעש ,ןאכמ .םדא־תרובע לש
 לש — ב הרוחסה לא א הרוחסה לש ךרעה־סחיב :עמשמ .ךרע־רועיש וא ותומכב
 ,ללכב ,ךרע־ףוג תקוחב /׳ליעמ" הרוחסהדחס תא םיוושמ קר אל — ליעמה לא דבה
 ,דב לשי המא 20 ,לשמל ,דב לש תמיוסמ תומכ לא :אלא ,תיתוכיא הניחבמ דב לא

 .דחא ליעמ ,לשמל ,טנלאויוקא לש וא ךרעה־ףוג לש תמיוסמ תומכ םיוושמ
 — ״דחא ליעמ םכרע דב המא 20 :וא ,דחא ליעמ = דב המא 20״—וז האושמ
 המא 20־ב העובטש המכ קוידב ךרע־תומצע העובט דחא ליעמב יכ ,שארמ החינמ
 הדובע לש דחא רועישב תולוע תורוחס לש תויומכה יתש ןתוא :ונייה ;דב לש
 המא 20 לש ןרוצייל ץוחנה הדובעה־ןמז ,םלואו .הדובע־ןמז לש הווש רועישב וא
 לש וא הגיראה לש רוצייהדדוכב יוניש לכ םע הנתשמ דחא ליעמ לש וא דב
 לע הלאכ םייוניש לש םתעפשה תא קויד רתיב רוקחל ,אופיא ,אובנ התע .תוטייחה

 .ךרעה־רועיש לש יסחיה יוטיבה
 .עובק ראשנ ליעמה ךרע ולאו ,19דבה לש וכרע הנתשמש ,אהי .1 תורשפא
 התוירופ הכלהודותחפש תמחמ ,חיננ ,דבה לש ורוצייל שורדה הדובעה־ןמז לפכנ םא
 לש המא 20 םוקמב .דבה לש וכרע םג לפכנ ירה ,ןתשפה לדג הילעש ,עקרקה לש
 ליכמ דחא ליעמ ןכש ,םיליעמ 2 = דב תמא 20 :האושמה אובת ,דחא ליעמ = דב
 הדובעה־ןמז תחפ :ךפיהלו .דב לש המא 20־ב עוקשה הדובעה־ןמז לש ותיצחמ קר
 ירה ,הגיראה־ילונ וחיבשהש ךותמ ,חיננ ,ותיצחמ ידכ דבה לש ורוצייל שורדה
 ךרעה : ןאכמ .ליעמ 72 = דב לש המא 20 :אצמנ .ותיצחמ ידכ דבה לש וכרע דרוי
 סחיב דרויו הלוע ,ב הרוחסב ויוטיב לע אבה הכרע ,רמולכ ,א הרוחסה לש יסחיה

 .דמוע וניעב ב הרוחסה לש הכרעש יאנתב — א הרוחסה לש הכרע לא רשי
 .הנתשמ ליעמה לש וכרע ולאו ,עובק ראשנ דבה לש וכרעש ,אהי .11 תורשפא

 ןאצה־זגש ךותמ ,חיננ ,ליעמה רוצייל שורדה הדובעהךמז לפכנ וללה תוביסמב םא
 התע אובת ,דחא ליעמ ־= דב המא 20 :האושמה םוקמבש ירה ,הפי הלע אל
 ,תיצחמ ידכ ליעמה לש וכרע תחפ :ךפיהלו .ליעמ ן4 = דב המא 20 :האושמה
 דמוע א הרוחסה לש הכרע םא :ןאכמ .םיליעמ 2 = דב המא 20 — לבקנ ירה
 — ב הרוחסב ויוטיב לע אבה הז — יסחיה הכרע הלוע וא דרוי התע־יכ ,וניעב

 .ב לש ךרעה יזניש לא ךופה סזזיב
 יוניש ותוא יכ ,אציי ,וו־ו 1 תורשפא יפלש םינושה םירקמה תא הוושנ םא
 םוקמב ,הנה .וזל וז תודגונמ תוביס ךותמ עבונ היהיש לוכי יסחיה־ךרעה ירועישב

 — םיליעמ 2 = דב המא 20 :1 האושמה האב ,ליעמ ו =דב המא 20 :האושמה

 ;ותיצחמ ידכ דרוי םיליעמה ךרעש םושמ וא םיילפכ ידכ הלוע דבה ךרעש םושמ םא
 ידכ דרוי דבה ךרעש םושמ םא — ליעמ *4 = דב המא 20 האושמה תלבקתמ :2

 .םיילפכ ידכ הלוע ליעמה ךרעש םושמ םאו תיצחמ
 ליעמה לשו דבה לש םרוצייל תושורדה הדובעה־־תויומכש ,אהי .ווו תורשפא
 האושמה תראשנ הז הרקמב .הפוג היצרופורפ התואבו ןוויכ ותואב ,תחאכ ונתשי

 'םדוק םג ךכ ונשמתשה רבב םשו הפ ,בגא — ןאכ וב םישמתשמ ונא ״ךרע״ יוטיבה 1'•י
 .ךרע־רועיש לש רמולכ ,תיתומכ הניחבמ םיוסמ ךרע לש ןבומב — ןכל

44 



 הרוחסה .1

 המכ הלא לש םהיכרע ונתשיו — דחא ליעמ = דב המא 20 :התע ןכ םדוקמב
 הרוחסל םתוא הוושנש ךות ,תולגל לכונ םהלש ךרעב לחש יונישה תא .ונתשיש
 תורוח&ה לכ לש םיכרעה םידרוי וא םילוע ויה וליאו .עובק ראשנ הכרעש ,תישילש
 .יוניש אלל םייסחיה ןהיכרע םיראשנ ויה התע־יכ ,הפוג היצרופורפ התואבו תחאב
 ותואבש ,ךכ ךותמ ןחלש ךרעב לחש יתימאה יונישה לע דומעל םילוכי ונייה בושו
 לש רתוי התוחפ וא רתוי הלודג תומכ ,ללכ ךרדב ,תרצוימ התיה ופוג הדובע־ןמז

 .ןכל־םדוק רשאמ הרוחס
 — ליעמה וא דבה לש םרוצייל םישורדה הדובעה ינמזש ,אהי .וו/ תורשפא

 ,הנש הדימב אל ךא ,ןוויכ ותואבו ןמזבדב ונתשי — םהלש םהיכרע םג אליממו

 לע ,םהב אצויכו ,הלאכ םיפוריצ לש םתעפשה .דכו םיכופה םינוויכב ונתשיש וא
 םירקמה שקיה ךותמ תוטשפב תבייחתמ ,תורוחסה ןמ הרוחס לש יסחיה ךרעה

 .11 וד 11 ,1
 םיפקתשמ םניא ךרעה־ירועיש לש םיישממה םייונישה :םידמל ונאצמנ
 אלו יסחיה םיוטיבב אל הכדצ־לכ הצממו םינפ יתשל תעמתשמ־יתלב תופקתשה
 יפ לע ףא ,עובק ראשיי הרוחס לש יסחיה ךרעהש לוכי .יסחיה ךרעה לש ורועישב
 הכרע היהי ןכ יפ לע ףאו ,הרוחס לש יסחיה ךרעה הנתשיש לוכי .הנתשי הכרעש
 ךדעה־רועישב ןמזבדב םילחה םייונישש ,רקיע־לכ ןיד הז ןיא ,ףוסבלו !עובק

 .20הלא תא הלא םיפפוח ויהי ,ךרע־רועיש ותוא לש יסחיה יוטיבבו הלש

 תמטנלאויוןלאה הרוצה .3
 לש שומישה־ךרעב הכרע תא תאטבמ (דבה) א תחא הרוחסש םע :ונינש
 היינשה הרוחסה לע ,ךכ ידכ ךות ,העיבטמ יהירה ,(ליעמב) ב רחא גוסמ הרוחס
 הכרע־תושי תא חלגמ דבה־תרוחס .טנלאויוקא לש הרוצ — תדחוימ ךרע־תרוצ
 ותרוצמ הנוש ךרע־תרוצ ולצא חינהל אלב ,ליעמה לא איה תיוותשמש ,ךכב הלש
 וב ףלחתהל ןתינ ליעמהש ,ךכב וכרע־־תושי תא דבה אטבמ םצעבש ירה .תינפוגה

 השמיש יסחיה ויוטיב ןיבו ךרעה־רועיש ןיבש וז תופיפח״יא .׳ב הרודהמל הרעה 20
 ,םעפ ודות םא" :לשמל .הילע הבוטה תופירחה דינ ,לוצינל הליע תיראגלווה הלכלכל
 אל א לע ואיצוה םייתניבש יפ לע ףא ,א תפלחומ הב ,ב הלועש םושמ תדרוי א יכ

 הדוה [ודראקיד] אוה םא ...ויפ לע ךפהתמ םכלש יללכה ךרעהךודקעו — הדובע תוחפ
 עקעיק ומצע אוה ירה — אל סחיב וכרעב דרוי ב ,בל סחיב וכרעב הלוע אש םע יכ ,ךכב

 ־תומכ ידי לע םלועל עבקנ הרוחס לש הכרע יכ ,לודגה וטפשמ תא ןנוכ וילעש ,דוסיה תא
 הז לש וכרע תא הנשמ קר אל א לש רוצייה־תואצוהב יוניש םא ,ןכש .הב המולגה הדובעה
 ,א לש וכרעל סחיב ב לש וכרע תא הנשמ םג אלא ,ףלחומ אוה וב ,ב לש וכרעל סחיב
 היפ לע תכפהתמ ירה — ב לש ורוציי ליבשב הדובעהדוומכב יוניש לח אלש יפ לע ףא
 ,הנדע תא הרידסמה איה הרוחסב תעקשומה הדובעה תומכ יכ ,תקסופה וז הנשמ קר אל
 ".הכרע תא תורידסמ הרוחס לש רוצייה־תואצוה יכ ,תרמואה הנשמ התוא םג אלא

 (.14 ,11 ׳מע ,1824 ןודנול ״תינידמ הלכלכ״ ,טסראהדורב .י)
 םירפסמה יסחיב לכתסיו םדא אובי :רמול טסראהדורב רמ היה יאשר ךכ שממ
 תודימתב ךלוהו תחופ ןכ יפ לע ףאו ,דמוע וניעב 10 רפסמה /ובו 10/100 ,10/50 ,10/20
 ןורקעה ויפ לע ךפהנש ירה .100 ,50 ,20 םינכמה לא סחיב ולדג דלוהו תחופ ,יסחיה ולדג

 .וב תוללכנה תודיחיה ידי לע "רדסומ" ,10 ןוגכ ,םלש רפסמ לש ולדגש ,לודגה
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 ןוממו הרוחס

 תרוצ איה הרוחס לש תיטנלאויוקאה הרוצהש ,ןאכמ .םייעצמא־יתלב ןיפילח
 .תרחא הרוחסב תיעצמא־יתלבה התופלחחה

 ןוגל ,רחא הרוחס־גוסל ךרע־הווש שמשמ ,םיליעמ ןוגכ ,דחא הרוחס־גוס םא
 לש הרוצב םייורש תויהל תינייפואה הלוגסה תא םיליעמה םילבקמ ךכ ךותמו ,דב
 היצרופורפה םינפ םושב ךכב העבקנ אל ןיידע — ,דבב תיעצמא־יתלב תופלחתה
 לש ךרעה־רועישב היולת וז היצרופורפ .דבהו םיליעמה ידדהא םיפלחתמ היפלש
 ליעמה םיאטבתמ םא ןיב .ןותנ רבכ דבה לש ךרעה־רועיש ירהש ,םיליעמה
 ליעמהו טנלאויוקאכ אטבתמ דבה :ךפיהל םא ןיבו ,יסחי ךרעכ דבהו טנלאויוקאכ
 שורדה הדובעה־ןמז ידי לע ליעמה לש וכרע־רועיש עבקנ םלועל — ,יסחי ךרעכ
 ךותל ליעמ הרוחסה־גוס סנכנשמ ,םלוא .וכרע־תרוצב תולת אלל :ונייה ,ורוצייל
 יוטיב לבקמ וכרע רועיש ןיא בוש ,טנלאויוקאכ םוקמ ןאכ ספותו ךרעה־יוטיב
 תניחב אלא ךרעה־רועיש עיפומ וניא ךרעה־תאושמב :הברדא .ךרע־רועיש תקזחב

 .םתס רבד לש תמיוסמ תומכ

 ליעמ הרוחסה־גוסש םושמ .םיליעמ 2 י המ — ״תווש״ דב המא 40 :לשמל
 דבה יבגל וניד ליעמ שומישה־ךרעש םושמ ,טנלאויוקא לש דיקפת ןאכ אלממ

 םיליעמ לש תמיוסמ תומכ אלא ךירצ התא ןיא ךכ םושמ — ,ךרע־לש־ףוג ןידכ
 יוטיב שמשל םיליעמ יגש םילוכי ךכיפל .דב לש תמיוסמ ךרע־תומכ אטבל לכותש
 לש ךרעה־רועיש תא אטבל ולכוי אל םלועל לבא ,דב המא 40 לש ךרעה־רועישל
 ןיא םלועל ךרעה־תאושמב יכ — וז הדבוע .םיליעמ לש ךרעה־רועיש תא ,םמצע
 — ,שומיש־ךרע לש ,םתס רבד לש הטושפ תומכ אלא טנלאויוקאה לש ותרוצ

 ,וירחא םיאבה ןמו וימדוקמ םיבר ןכו ,ילייב תא התעטהש איה תיחטשה התסיפת
 לש תיטנלאויוקאה הרוצה ,הברדא .דבלב יתומכ םחי קר ךרעה־יוטיבב תוארל

 .תיתומכה ךרעה־תרדגהמ םולכ אלו הב ןיא הרוחס

 :וז איה ,תיטנלאויוקאה הרוצב תוננובתה םע ונתוא האילפמה ,הנושארה תורזה

 .ךרעה לש ,ודוגינ לש ותעפוה־תרוצל ךפהנ שוזניש־ךרע

 ותוא :רבדב קוד ,םלואו .ךרע־תרוצ תישענ הרוחסה לש תיעבטה התרוצ
 לזרב וא םיטיח וא ליעמ) ב הרוחס יבגל [(ןזג1(1 ע !יס (!110] םיאשונ־ףוליח
 הרוחס איהשדזיא הילא תסחייתמ ויפלש ,ךרעה־סחי ךותב אלא לח וניא (ב״ויכו
 ךל ןיאש ןויכמ .דבלב וז הקיז לש הימוחתב אלא לח וניא — ,(רכו דב) א תרחא
 םג לכות אל ךכ ךותמו ,טנלאויוקא לאכ המצע לא קקדזהל לכותש הרוחס םוש
 אהתש הרכהה ןמ — ,המצע־לש ךרעל יוטיב הלש תיעבטה התוינוציח תא תושעל
 לש תיעבטה התוינוציח תא ךופהתש וא טנלאויוקא לאכ תרחא הרוחס לא תקקדזמ

 .המצע לש ךרעה־תרוצל תרחא הרוחס

 רשאב ,תורוחס־יפוג יבגל הב םישמתשמ ונאש ,הדימ הנה :םיגדיו לשמ אובי
 אוה רשאב ,דבכ — רכוס־שאר .שומיש־יכרע םה רשאב ,רמולכ ,תורוחס־יפוג םה
 וב שוחל וא וב תוארל לכותש רכוס־שאד ךל ןיא לבא ,לקשמ ול שי ךכיפלו ,ףוג
 .םדוקמ עובק ןלקשמש ,לזרב לש תונוש תוכיתח ובא םילטונ הנהו .ולקשמ תא
 ,דבוכה לש העפוה־תרוצ תשמשמ הניא ,המצעל איהשכ ,לזרבה לש ףוגה־תרוצ
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 הרוחסה .1

 הצורשמ "ןכ יפ לע ףאו .ךכב תשמשמ הניא רכוסה־שאר לש ףוגה־תרוצש שישכ
 .לזרבה לא לקשמ־לשדכחיב ואיבמ התא ,דבוכ תקזחב רכוסה־שאר תא עיבהל המא

 ךכיפל ;דבלב דבמ אלא המואמ גציימ וניאש ,ףוג ןידכ לזרבה לש וניד הז .סחיב
 ־ףוג יבגל תוגציימ ןה ןיאו רכוסה ליבשב לקשמ־תדימ.לזדב־לש־תויומב תושמשמ
 לזרבה אלממ הז דיקפת .דבוכ לש העפוה־תרוצ ,דבלב דבוכ־לש־תומד אלא רכוסה

 ונילעש רחא ףוג לכ וא ,רכוסה וילא סחייתמ ויפלש ,םחי ותוא לש ימוחתב קר
 םילוכי ויה אל בוש ,דבוכ־ינב הלא םימצע ינש ויה אל ילמלא .ולקשמ תא אוצמל
 !דבוכל .יוטיב שמשל דחאה לוכי היה אל אליממו ,סחי ותוא יפל ידדהא סחייתהל

 דבוכ תניחבב יכ ,תמאב הארנו םיינזאמה תופכ לע םהינש תא ליטנ .ינשה לש
 המו .תמיוסמ היצרופורפ יפל םה דחא לקשמ־ילעב םג ךכיפלו ,םה דחא־םהש־םיינש
 ףא ,דבלב דבמ אלא רכוסה יבגל שמשמ וניא ,לקשמ־תמא תקזחב ,לזרבה־ףוג

 .דבלב ךרע אלא דבה יבגל גציימ וניא ליעמה־ףוג :ךכ ונלש ךרעה־יוזגיבב

 ־שאר לש לקשמה־יוטיבב .וז הושדדריזג לש החוכ שת ךליאו .ןאכמ ,םלואו
 ולאו ;םדבוכ — םיפוגה ינשל תפתושמ ,תיעבט הנוכת לזרבה גציימ רכוסה,
 — םכרע — םימצעה ינש לש תיעבט־לע הנוכת ליעמה גציימ דבה לש ךרעה־יוטיבב

 .ןיטולחל יתרבח והשמ
 הכרע־תושי תא העיבמ ,דבה לש ןוגכ ,הרוחס לש תיסחיה ךרעה־תרוצש םע
 ירה — ,ליעמ־הווש תניחב ,לשמל ,ויתונוכתו הפוגמ ולוכב הנוש והשמ תניחב
 הרוצב רבד לש וכופיהו .יתרבח םחי וכותב אוה זנוג יכ ,זמרמ ופוג הז יוטיב
 ותוא ,ליעמה ןוגכ ,הרוחס־ףוגש ,ךכב אקוד התוהמ־םצע לכ ירהש .תיטנלאויוקאח
 .ךרע־תרוצ ול הנתינ עבטה ידימ :רמוא הווה ,ךרע עיבמ — אוהשדזומכ םצע

 ידיל דב־הרוחסה תאבומ ויפלש ,ךרעהרכחי ותוא ימוחתב קר הפי הז רבד םנמא
 ןניא םצע לש ויתונוכתש ןויכמ ,םלוא .21טנלאויוקא לאכ ליעמ־הרוחסה לא הקיז
 הלועפ ללכל קר תואב וללה :הברדא אלא ,םירחא םימצע לא וסחי ךותמ תועבונ
 ,ונייה ,ליעמה לש תיטנלאויוקאה הרוצה ףאש ,ונילע המוד ירה — ,הזכש םחי ךותב
 ,לוכיבכ ,עבטה ידימ ול האב ,יעצמא־יתלב ןפואב ףלחתהל רשכומ תויהל וז ותנוכת

 הרוצבש אלפ־תדיח התוא — ןאכב .םוח רמשל וא דבכ תויהל ותנוכתכ שממ
 ,ינידמה ןלכלכה לש ההכ־ינגרובה וטבמ הילא ךשמנ זא קרש ,תיטנלאויוקאה
 ץרתל אוה ץמאתמ העש התוא .ןוממ תומדב הנמוזמו־הנכומ וינפל איה תבצינשמ
 תוחפ תורוחס םמוקמב םינכמ אוהש םע ,ףסכהו בהזה לש ירותסמה םייפוא תא
 המישרה לכ תא ,םירקבל־תשדחתמ האנה ךות ,ךלוהו הנומ אוה הנהו ,תוקירבמ
 ןיאו .תורוחסל טנלאויוקא לש דיקפתב ןתעשב ושמישש ,תורוחסה־ףוספסא לש
 — דחא ליעמ = דב המא 20 :ןוגכ ,רתויב טושפה ךרעה־יוטיב יכ ,שיגרמו־לח אוה

 .תיטנלאויוקאה הרוצה לש וז הדיחל ןורתפ־חתפ אצומ התא וב רבכ

 ¬תדובע לש תומלגתה םלועל ותועמשמ ,טנלאויוקא תשמשמה ,הרוחסה לש הפוג

 דלמ יורק .דז םדא ןיא ,לשמל .רחמ רבד ללכב אצומ .רתא הלאכ ןילמוג־תורדגהב 21
 םיניתנ םה :דפיהל םינימאמ םהו .םיניתנכ וילא םיסחייתמ םדא ינב ראשש םוש לע אלא

 .ךלמ אוהש םושמ
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 ןוממו הרוחס

 :עמש© .תישחומ .הליעומ ,המיוסמ הדובע לש רצות אוה םלועלו ,תטשפומ םדא
 ,לשמל ,ליעמה המו .טשפומבש םדא־תדובעל יוטיב תישענש איה וז תישחומ הדובע
 :ךכ ,השעמל וב תמשגתמה וז ,תוטייחה ףא ,דבלב תומשגתה אלא ותועמשמ ןיא
 יוטיבב .טשפומבש םדארודובע לש דבלב תומשגתה־תרוצ אלא התועמשמ ןיא
 השוע אליממו ,םידגב השוע איהש ,ךכב תוטייחה לש התלעות ןיא דבה לש ךרעה
 ,אוה ךרע־ןב יכ ,וב האור התאש ,ףוג הניקתמ איהש ,ךכב אלא ,םדא־ינב םג
 ־ךרעב השממתנש הדובעה ןמ םולכ אלו הנוש הניאש ,הדובע לש שרקימ :רמולכ
 ףקשל הכירצ המצע תוטייחה ןיא ,וז ןיעמ ךרע־תיירלקפסא ןיקתהל ידכ .דבה

 .םדא־למע התויהל ,תטשפומה התנוכת םא־יתלב — םולכ

 וזש ירה .ישונא הדובע־חוכ עקשומ הגיראה תרוצב ןהו תוטייחה תרוצב ןה
 ןוגכ ,אופיא ,םימיוסמ םירקמבו ;םדא־תדובע לש תיללכה הנוכתה ןהל שי וזו
 ריפש הז לכ .וז תואר־תדוקנ ךותמ קר ןהב ןודל התא יאשר ,םיכרע־לש־רוציי יבגל
 .ףלתסמ ןיינעה ןאכ :הרוחסה לש ךרעה־יוטיבב ןכ אל .ןירותסמה ןמ ךכב ןיאו
 תא הוהמ ,הגירא תקזחב ,תישחומה התרוצב הגיראה אלש ,לשמל ,עיבהל ידכ
 םידימעמ — ,םתס םדא־תדובעכ ,תיללכה התנוכתב הגיראה םא יכ ,דבה־ךרע
 וליאכ ,דבל־טנלאויוקאה תא תרציימה תישחומ הדובע התוא ,תוטייחה תא התמועל

 .טשפומבש תישונא הדובע לש רתויב תישחומ תומשגתה תרוצ תוטייחה התיה
 ־תרוצל תכפהנ תישחומ הדובע :תיטנלאויוקאה הרוצה לש היינשה תורזה ןאכמ

 .טשפומבש סדא־תדובע ליבשב ,הלש הדוגינ ליבשב העפות

 יוטיבכ אלא ןאכ תלבוקמ איה ןיאש ןויכמ ,תוטייחה ,וז תישחומ הדובע ,םלוא
 הדובע לא ןויווש לש הרוצ השבלש ירה ,לדבה תלוטנ ,םתס םדא־תדובעל דבלב
 ראש לככ ,איה תיטרפ הדובעש יפ לע ףא :ךכיפלו ;דבב העוקשה וז לא ,תרחא
 ?ןירשימב תיתרבח הרוצב היורשה איה הדובע םוקמ לכמ ,תורוחס תרציימה הדובע
 הרוחסב ןירשימב ףלחתהל ןתינש ,רצות ידי לע איה תגצוימ המ םושמ ,םעטה אוהו
 תכפהנ תיטרפ הדובע :תיטנלאויוקאה הרוצה לש תישילש תורז וזש ,ירה .תרחא

 .ןירשימב תיתרבח הרוצב היורשה הדובעל ,הדוגינ לש הרוצל

 ויהי ,התע הז ונקסהש ,תיטנלאויוקאה הרוצה לש תונורחאה תויורזה יתש ■
 חתינש ןושארה היהש ,לודגה רקוחל הנפנו רוזחנ םא ,ונתסיפתל רתוי דוע תולק
 ,הבשחמ־תורוצ המכו המכ לש ןחותינל היה ןושארש םשכ ,ךרעה־תרוצ גשומה תא

 .ס ל ט ו ט ס י ר א אוה — עבט־תורוצו הרבח־תורוצ

 הניא הרוחס לש ןחנמה־תרוצש ,שוריפב סל ט ו ט סיר א זירכמ לכ םדוק
 ךרע אטבמה יוטיב לש ,רמולכ ,הטושפה ךרעה־תרוצ לש רתוי תחתופמ תומד אלא

 :רמוא אוה ןכש ? היהתש המ וז אהתו ,תרחא הרוחס ידי לע תחא הרוחס לש

 :ןיב "לדבה ןיא,.
 (,,10.ת׳041 ה;£\׳1£ (7.711 "דחא תיב = םירכ צ״

 ךוממ ךכו ךכ = סירכ 5״ :ןיבו

1 . . . 0(101! 0.1 5187X8נ181׳1£ ט־7ז |./)17,/^,) 
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 הרוחסה .1

 ודצמ אוה ,ךרעה־יוטיב ותוא וכותב ללכנש ךרעה־סחיש ,הרכה ידיל אב אוה ןכו
 תוהמבש הז ןויווש אלב יכו ,יתוכיא ןויווש רכה לא תיבה תא הוושנ יכ ,בייחמ
 תידדה הקיז ידיל ,םתוישחומב םינושה ,הלא םימצע איבהל היה רשפא־יא בוש
 ןיא ךא ,ןויווש ילב" — רמוא אוה — ״ןיפילח ןיא״ ,הדימ־יפתושמ םירועישכ
 םלואו ■ ("סעד' !ססור׳!; 11ף סע׳קון; 0ען41£ז01מ;״) ״תפתושמ תודידמ ילב ןויווש
 ,ךא" .ךרעהרורוצ לש חותינה תא ךישממ וניא בושו שרופו ,ההותו דמענ אוה ןאכ

 םינוש םימצע יכ5(״1ןן ^6¥0׳5\׳מגףןן£1מ(ג8ו;^01ז0^1<)רשפא־יא רבד לש ותימאל
 לע יוויש ותוא .תיתוכיא הניחבמ םיווש ויהיש ,רמולכ ,"הדימ־יפתושמ ויהי ךכ לכ
 ליבשב רצב־הרזע" קר ,ונייה ,םימצעה לש יתימאה עבטל רז והשמ היהיש וחרכ

 ."ישעמה ךרוצה

 ,רסזדב הקל אוה — ,וחותינ קספנו הקל המל ,ונל רמוא ומצע סלטוטסיראש ירה

 תומצעה יהמ ,רמולכ ,םימצעה ינשב הוושה דצה והמ יכו .ךרעה־גשומ רדעיהב
 והשמ ? י רכה לש ךרעה־יוטיב ךותב רכה יבגל תיבה גציימ התואש ,תפתושמה
 להמ ינפמ ."רבד לש ותימאל ,םייק אהיש רשפא־יא" — םלטוטסירא רמוא — הזכ
 ,םהינשב תמאב הוושה תא גציימ אוהש המכ דע ,הווש והשמ רכה יבגל גציימ תיבה

 .אוה םדא־תדובע — הזה הוושהו .רכבו תיבב

 ־תדובעכ תודובעה לכ תואטובמ תורוחסה־יכרע לש הרוצב יכ —וז הדבוע ,ךא
 התולעהל םלטוטסירא לש ודיב היה אל — ןלוכל דחא ףקות ,ןכ לעו ,הנש םדא
 ןכ־לעו ,םידבע־תדובע לע הדמע תינןיה הרבחהש םושמ ,ךרעה־תרוצ םצע ךותמ
 המולעתה .םהלש הדובעה־תוחוכ לשו םדא־ינב לש םנויווש־יא הל שמיש יעבט םיסב
 דעו םושמ ,ןלוכל הווש ףקות ןתמו תודובעה לכ לש ןנויווש — ךרעה־יוטיבבש
 ־ןויווש לש גשומהש רחאל אלא החנעפל רשפא יא — ןה ללכב םדא־תדובעש המכ
 אלא רשפא הז ןיאו .םודק־טפשמ לש תוביצי םעה ךותב ומצעל הנוק רבכ םדאה
 ,ןאכמו ,הדובעה־תרצות לש תיללכה הרוצל הב התיה הרוחסה־תרוצש ,הרבחב

 אצומו .טילשה יתרבחה סחיל ךפהנ תורוחס ילעבכ םדא ינב לש ידדהה םסחי םגש
 לש ךרעה־יוטיבב הליגש ,ךכב אקוד םלטוטסידא לש הריהזמה ותלודג תא התא
 אוה הב הרבחה לש םיירוטסיהה היגייס־הירדגש אלא .ןויווש לש םחי תורוחסה
 ותוא לש ותוהמ — ״רבד לש ותימאל" והמ ,אוצמלו־תולגלמ וינפב ורדגש םה ,יח

 .ןויווש־סחי

 !דתוומילשכ הטושפה ךרעה־תרוצ .4
 הרוחס לא וז הרוחס לש ךרעה־םחיב הנותנ — הרוחס לש הטושפה ךרעה־תרוצ

 ויוטיב לע אב א הרוחסה ךרע .היינשל הנושאר ןיב ןיפילחה־סחיב וא ,רחא גוסמ
 אב אוהו .א הרוחסב םייעצמא־יתלב ןיפילחל תנתינ ב הרוחסהש ,ךכב יתוכיאה
 תומכב ןיפילחל תנתינ ב הרוחסה לש תמיוסמ תומכש םע ,יתומכה ויוטיב לע
 םע יאמצעה ויוטיב לע אב הרוחס לש הכרע :רחא ןושל .א הרוחסה לש הנותנה
 הרגישה חסונב ,רמאנ הז קרפ שארב םא .ךיפילח־ךרע״כ ותוא םיראתמש
 ׳ונירבדב קדקדנשכל ,ירה — ןיפילח־ךרעו שומיש־ךרע איה הרוחסה :תלבוקמה
 איה תילגנ ."ךרע״ו ,שומיש־רבד וא ,שומיש־ךרע איה הרוחסה .תועט ןאכ התיה



 ןוממו הרוחס

 ,תדחוימ־תיאמצע הרוצ הכרע לבקמשמ ,התושי לש תוליפכ ,וז תוליפכב ונינפל
 ;ןיפילח־ךרע לש הרוצ אוה לבקמשמ ,תיעבטה התרוצמ הנושה העפות־תרוצ
 דימת הנותנ וז התרוצ אלא ,תדדובמ איהשכ הנארת םא וז הרוצ לבקת אל םלועלו

 תעגהשמ ךא .רחא גוסמ היינש הרוחס לא ןיפילחה־סחיב וא ךרעה־סחי ךותב קר
 אוה אב ,הלקת םורגל ידכ ןושל־שומיש ותואב ןיא בוש ,וז העידי ידיל םעפ

 .רוציקה םשל
 תעבונ ,הלש ךרעה־יוטיב וא ,הרוחסה לש ךרעהדורוצש ,ונחכוה ונחותינב
 ךותמ םיעבונ ךרעה־רועישו ךרעה ןיא :ךפיהל אלו ,הרוחסה ךרע לש ועבט ךותמ
 לש ןה ,םיעותעתדהגגש ךכב אקוד ירהו .ןיפילח־ךרע תקזחב היוטיבךפוא
 םידופיטנאה לש ןהו ,22דכו לינאג ,הירפ ןוגכ ,םישדחה םהידיסחו םיטסיליטנאקרמה
 .,תושו איטסאב ןוגכ ,ישפודה־רחסמה לש םיינרדומה םיעסונה־םינכוסה םתוא ,םהלש
 אליממו ,ךרעה־יוטיב לש יתוכיאה דצל הנותנ םתשגדה רקיע םיטסיליטנאקרמה
 ,*ןוממב תטלחומה התומד תא הלביקש וז — הרוחסה לש תיטנלאויוקאה הרוצל
 םתרוחס תא ץיפהל םיווצמה ,ישפחה־רחסמה לש םיינרדומה םילכורה ,םדגנכו
 ,ןאכמ .תיסחיה ךרעה־תרוצ לש יתומכה דצה תא םימיעטמ וללה ,היהיש ריחמ לכב
 יוטיבב אל םא — הלש ךרע־רועיש אלו הרוחסה־ךרע אל םימייק םניא םתעדלש
 *חולב רשא קתפ ותואב קר םה םימייק ,רמולכ ,דבלב ןיפילחהדנחי ידי לע ןתינה
 *בוחרמ תחקל אלא וניא ודיקפת רקיע לכש ,דואיל־קאמ יטוקסה .םוי־םוי םיריתמה
 לש קרסו־לחכ רשפאה־לככ םטשקלו םיפורט־םילבלובמ םיגשומ דראבמול
 ,םתנומא ילבהב םיעוקשה םיטסיליטנאקרמה לש האנ הגיזמ שמשמ — תונדמל

 .הזמ ,םירואנה ישפחה רחסמה ילכור לשו ,הזמ
 הרוחסה לא ךרעה־סחיב לולכה ,א הרוחסה לש ךרעה־יוטיבב קימעמה ןויעה
 תקזחב אלא א הרוחסה לש תיעבטה הרוצל ףקות ןיא הז יוטיב ימוחתבש ,הלעה ,ב

 ףקות הל ןיא ב הרוחס לש תיעבטה התרוצ ולאו ,דבלב שומיש־ךרע לש תומד
 ךותב זונגה ,ימינפה דוגינהש ,ןאכמ .ךרע־תומד וא ךרע־תרוצ תקזחב אלא
 ,ינוציח דוגינ ידי לע גצוימ — ךרע ןיבל שומיש־ךרע ןיב דוגינה — הרוחסה
 יעצמא יתלב ףקות ןיא הז סחי ךותבו ,*תורוחס יתש ןיב סחיה ידי לע ,ונייה
 שומיש־ךרע תקזחב אלא ,ויוטיב לע אובל ךירצ חלש הכרעש וזל ,תחאה הרוחסל
 יעצמא יתלב ףקות הל ןיא ,ךרע הב אטובמש וז ,תרחאה הרוחסה הדגנכו ,דבלב
 איה הרוחס לש הטושפה ךרעה־תרוצ :רמוא הווה .דבלב ןיפילח־ךרע תקזחב אלא
 .ךרע ןיבו שומיש־ךרע ןיבש דוגינה ,הב זונגה דוגינה לש הטושפה העפותהדורוצ
 תוחתפתה־תפוקת קרש אלא ,אוה שומיש־רבד הרבחה יבצמ לכב הדובע,ד־רצות
 שומיש־רבד לש ורוצייב תעקשומה הדובעה תא תראתמה וז — תמיוסמ תירוטסיה
 ־רצות תא תכפוהש איה — ולש וכרע התויהל ,רמולכ ,״ץפחכ״ ותנוכת התויהל
 ןמזב־וב תשמשמ הרוחסה לש הטושפה ךרעה תרוצש ,ןאכמ אצויה .הרוחסל הדובעה

 תניחבמ הלשממה לע" :(סכמה לע חקפמ־ןגס) היידפ .א .ד .פ .׳ב הרודהמל הרעה 22
 /׳תיעדמה הלכלכה לש תוטישה לע" :ליבאג לראשו ,1805 סיראפ ״.רחסמה לא היסחי

 .1841 סיראפ /ב הרודהמ
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 הרוחסה .1

 ־תרוצ לש התוחתפתהש ,אצמנו ,הדובעה־רצות לש הטושפה הרוחס,ד־תרוצ םג
 .דהאכ תולח ןהיתש ךרעה־תרוצ לש התוחתפתהו הרוחסה

 ־תרוצ ,הטושפה ךרעהדהוצב תערגמה תא תוארהל היד הנושאר ןיע־תריקס
 עיגתו רגבתתש דע ,םילוגלג לש המילש הכרעמ ךרד רובעל הילעש ,וז רבוע

 .ריחמהדורוצל

 אלא וניא ,איהש לכ ב הרוחס ידי לע א הרוחסה תא אטבמה ,יוטיב ותוא
 אלא אוה ןיא :עמשמ $ הלש שומישה־ךרעמ א הירוחםה לש ךרעה ■ תא לידבמ
 אלב — הנמיה הנושה ,אוהש לכ ,דיחי הרוחס גוס לא ןיפילח־םחיב התוא איבמ
 ¬ויצרופורפ םחי איה תסחייתמ יכו ,תיתוכיא הניחבמ [א הרוחס] איה הנש יכ ,עיבהל

 ,הטושפה ,תיסחיה ךרעה־תרוצ תא .תורוחסה ראש לכל ,תיתומכ הניחבמ ילאנ

 ־יוטיבב — ליעמה ,הנה .תרחא הרוחס לש הדיחיה תיטנלאויוקאה הרוצה תפפוח
 תופלחתה לש הרוצ וא ,תיטנלאויוקא הרוצ ול תנתינ — דבה לש יסחיה ךרעה

 .דבה יבגל ,דיחי הרוחס־גוס ותוא יבגל קר ,תיעצמא־יתלב

 התועצמאב .רתוי תמלשומ הרוצ לא הילאמ תרבוע הדיחיה ךרעה־תרוצ ,םלואו
 ןיא םלואו החא גוסמ תחא הרוחסב קר הרוחס לש הכרע ,םנמא ,אטבתמ וז ־לש
 םיטיח םא ,לזרב םא ,ליעמ םא ,וז היינש הרוחסל הל גוס המ רקיע־לכ בושח הז
 ,רחא וא הז גוסמ ,תרחא הרוחס לא ךרע־םחיב האב וז הרוחסש לככ :ךכיפלו .,וכו

 ־ייוטיב רפסמ .*22המצע הרוחס התוא לש םינוש םיטושפ ךרע־ייוטיב םיווהתמ
 םיגושה תורוחסה־יגוס רפסמ ידי לע אלא לבגומ וניא הלש םיירשפאה ךרעה
 םיטושפה ךרעה־ייוטיב לש רוטב ,אופיא ,לגלגתמ הל רשא דיחיה ךרעה־יוטיב .הנמיה

 .קספה־אלל לודגל יושע הז רוטו ,הלש םינושה

 תבחרומ וא תללוכ ךרע־תרוצ .ב
 ד הרוחס = וא ג הרוחס ע = וא ב הרוחס ח = א הרוחס 2

 .דכו = וא ה הרוחס צ = וא

 ,םיטיח רטראוק=וא חפק םיטנופ 40=וא הת םיטנופ 10=וא ליעמ 1=דב המא 20)

 (׳וכו = וא לזרב הנוט 1/2 = וא ,בהז תויקנוא 2 = וא

 תבחרומה תיסחיה ךרעה־תרוצ ,1
 ׳רפסמ־ןיאל ,םירחא תודוסיב ויוטיב לע וישכע אב ,דבה ןוגכ ,הרוחס לש הכרע
 ךכו .23דבה־ךרע ליבשב הירלקפסאל ךפהנ רחא הרוחס־ףוג לכ .תורוחסה םלועמ

 לש רוטב םצע לש וכרע אטבתמ ,לשמל ,סורמוה לצא .׳ב הרודהמל הרעה א2י
 .םינוש םימצע

 ־ךרע לע ;םיליעמב ונדע תא םיעיבמשכ ,דבה לש ליעמה־ךדע לע םירבדמ ־ןכיפל 23
 לש וכרעש ,ושוריפ הלא םייוטיבמ יוטיב לכ .ב״ויכו ,ןגדב ותוא םיאטבמשכ ,ולש■ ןגדה
 חא ןייצמ הרוחס לכ לש הכרעו ליאוה" .רכו ןגד ,ליעמ שומישה־יכרעב עיפומה אוה דבה
 ,ןגדה ךרע ...לעכ וילע רבדל■ ונידיב תושרה ,ןיפילחב [איהש־לכ תרחא הרוחס לא] הסחי
 םינוש םיגוס יפלא התא אצומ דביפלו ; התוא םיוושמ הילאש הרוחסה יפל לכה ,גיראה־ךרע
 םלוכו םיישממ םה דחאכ םלוכו ,תומייקה תורוחסה רפסמכ םיכרעה־יגוס דפסמו ,םיכרע לש
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 ןוממו הרוחס

 ןכש .לדבה־תלוטנ םדא־תדובע לש שרקיננכ ופוג הז דרע תמאב התע ונילע הלגנ
 ןידכ הנידש 4,םתס הדובעכ שרופמב וישכע תגצוימ ,ךרע ותוא הניקתהש ,הדובעה

 םא ,אופיא ,איה תחאו ,היהתש המ תיעבטה התרוצ היהתו ,תרחא םדא־תדובע לכ
 ףקותב — דבה :עמשמ .ב״ויכו בהז וא לזרב ,םיטיח ,ליעמ לש ץפח־תרוצ לבקת
 דחא רחא הרוחס־גוס לא דוע אל יתרבח םחיב התע דמוע — ולש ךרעה־תרוצ
 ותואב אוה חרזא ,הרוחס ותויהב ,דבה .ללכב תורוחמה־זנלוע לא אלא ,דבלב דיחיו
 ־ךרעל ,ול איה תחאש ,וייוטיב לש יפוס־ןיא רוט ותוא דיתמ בייחתמ הז םע .םלוע

 .יוליג ידיל אב אוה הבש ,שומישה־ד־וע לש תדחוימה ותרוצ המ ,הרוחסה

 הבלב הרקמ אלא הז ןיאו רשפא ,ליעמ 1 = דב המא 20 :הנושארה הרוצב
 היינשה הרוצב ולאו .םיוסמ יתומכ סחיב ןה ןיפילח־תונב הלאה תורוחסה יתשש
 בייחמה ,עקרה — ירקמה יוליגה ןמ ודוסיב הנושה ,עקרה דימ רהבתמו רקדזמ
 ,ליעמב גצוימ אוה םא לדבה ןיאו ,אוה דחא דבה־ךרע לש ורועיש .הרוצ התוא

 .םינוש םילעבל תוכיישה ,רופס־ןיאל תונוש תורוחסב — ב״ויכו לזרבב וא הפקב
 ,רווחתמו ררבתמ .םלועה ןמ לטינ םייטרפ הרוחס־ילעב ינש ןיבש ירקמה סחיה

 ־רועיש :הברדא ,אלא ,הרוחסה לש ךרעה־רועיש תא םירידסמ ןיפילחה אלש
 .הלש ןיפילחה־יסחי תא רידסמה אוה הרוחסה לש ךרעה

 תדחוימה תיטנלאויזקאה הרוצה .2
 דבה לש ךרעה־יוטיבב הניד — דכו ,לזרב ,םיטיח ,הת ,ליעמ — הרוחס לכ
 הרוחס לכ לש תמיוסמה עבטה־תרוצ .ךרע־ףוג ןידכ — ךכיפלו ,טנלאויוקא ןידכ
 .תובר ינמ תחא ,תדחוימ תיטנלאויוקא הרוצ וישכע תשמשמ הלאה תורוחסה ןמ

 ,םיליעומה ,םיישחומה ,םימיוסמה ,םינושהו םיבורמה הדובעה־יגוס לש םניד ןכו

 תודחוימ המשגה־תורוצ ןידכ םניד וישכע ;םינושה הרוחסה־יפוגב םילולכ םהש
 .םתס םדא־תדובע לש ,ןה ףא תובורמ ,תודחוימ יוליג־תורוצ וא

 תבחרומה וא תללובה ךרעה־תרוצבש םייוקילה .3
 ויגציימ רוטש םושמ ,הרוחסה לש יסחיה ךרעה־יוטיב אוה רמגומ־יתלב ,תישאר
 ,היינשל תחא םיכרע־תאושמ ,דב תפרטצמש ,תרשרש התוא .םלועל םייתסמ וניא
 אוה שמשמ ןכש ,םלועל אבה שדח הרוחס־גוס לכ םע תימלוע הכיראהל התא לוכי
 ךרע־ייוטיב לש ינוגסס ספיספ ןיעמ הוהמ וז תרשרש ,תינש .שדח ךרע יוטיבל רמוח
 לש יסחיה ךרעה תא אטבל הצרת םא ,ףוסבלו .םהיגוסב דואמ םינושו םידרפתמ
 ליבשב לבקת ירה — ןכ תושעל ךל חרכהו — תבחרומ הרוצ התואב הרוחס לכ

 ןויד ךות רקיעב ;ויתוביסו ותדימ ,ךרעה לש ועבט לע־ יתרוקיב רקחמ״) ״.םימודמ דחאכ
 ".תופקשה לש רכו תווהתה לע תוסמ" לש רבחמה תאמ ".וידיסחו ודראקיר רמ לש םיבתכב
 בר ןואש ותעשב ררועש ,הז ימינונא דפס לש ורבחמ — י ל י י ב .ס (.39 ׳מע .1825 ,ןודנול
 ־ךרע ותואל םייסחיה םייוטיבה לש תוינוג־ברה לע הארהש םע ,ךכב יכ ,רובס — הילגנאב
 ץוענל ילייב עדי ולש ותושקע לכ םע ׳בגא .ךרעה לש וגשומ תרדגה לכ םרה ,הרוחס
 והופיקתה הבש ,תוזגרתהה דיעת ךכ לעו ,ודראקיר תנשמ לש הפרותה־תומוקמב ולמזא

 ."ויבר רטסנימטסו״ב ןוגכ ,ודראקיר־תיב ידימלת
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 הרוחסה .1

 ולוכב !ונוש ,ךרע־ייוטיב לש יפוסניא: רוט הרוחס לכ לש תיסחיה ךרעה־תרוצ
 ךרעה־תרוצב רשא םייוקילה םתוא — .תרחא הרוחס לכ לש תיסחיה ךרעה־תרוצמ
 ותרוצש ןויכמ .הל המיאתמה תיטנלאויוקאה הרוצב םג םיפקתשמ תבחרומה תיסחיה
 תדחוימ תיטנלאויוקא הרוצ ןאכ תשמשמ תורוחסה יגוסמ דחא לכ לש תיעבטה
 אלא ללכב ךל ןיאש ירה ,רפסמ ןיאל תורחא תודחוימ תויטנלאויוקא תורוצ דצב
 ־גוס ןכו• .התרבח תא האיצומ ןהמ תחא לכ רשא ,תולבגומ תויטנלאויוקא תורוצ
 — הרוחס לש דחוימ טנלאויוקא לכב עובטה ,ליעומה ,ישחומה ,םיוסמה הדובעה

 העפות־תרוצ :רמוא הווה ,םדא־תדובע לש דבלב תדחוימ העפות־תרוצ אלא אוה ןיא
 ףקיהב תללוכ וא המילש ■העפות־תרוצ [םדאה תדובעל] הל שי ,םנמא .הצממ־יתלב
 העפותד־ורוצ הל ןיא בוש וז ךרדב ,ךא .תודחוימה העפותהדוורוצ ןתוא לש ללוכה

 .הדיחא

 לש םוכס אלא וניא הנכות רקיע לכ — תבחרומה תיסחיה ךרעה־תרוצ ,םלואו
 :ןוגכ ,הנושארה ןתרוצב תואןשמ לש וא םיטושפ םייסחי ךרע־ייוטיב

 ליעמ 1 = דב תומא 20
 רכו ,הת םיטנופ 10 = דב תומא 20

 :הל ההזה האןשמה תא םג ,רזוח סחיב ,הליכמ הלאה תואנשמה ןמ תחא לכ םלואו

 דב תומא 20 = ליעמ 1
 .׳וכו ,דב תומא 20 = הת םיטנופ 10

 אטבמ ךכ םושמו ,תורחא תובורמ תורוחסב ודב תא םדא ףילחמ :ןכ םנמאו
 ראש םגש חרכהה ןמ ירה — תורחא תורוחס לש רוטב דבה לש וכרע תא אוה
 ויהי ךכ םושמו ,דבב םה םהיתורוחס תא םיפילחמ ויהי םיבורמה תורוחסה־ילעב
 םא — .דבב ,הפוג תישילש הרוחס התואב תונושה םהיתורוחס יכרע תא םיאטבמ
 ,דכו = וא ,הת םיטנופ 10 = וא ,ליעמ 1 =דב המא 20 :רוטה תא ,אופיא ,ךופהנ

 — ,רוט ותואב םירבדה־ןיינע יפל רבכ לולכה ,רזוחה סחיה תא עיבנ םא ,ונייה

 :לבקנ ירה

 תיללכ דרע־תרוצ .ג

 ליעמ 1
 הת םיטנופ 10

 הפק םיטנופ 40
 םיטיח רטראוק 1

 בהז תויקנוא 2
 לזרב הנוט !/2

x א הרוחס 
 הרוחס דכו

 ףרעה־תרוצ לש 1!ריפוא הנתשנ .1
 םתוא תוגציימ ןה ירהש ,תוטשפב (1 :ןהיכרע תא תורוחסה תוגציימ התעמ
 .הפוג הרוחס התואב םתוא תוגציימ ןהש םושמ — תודיחאב (2־ו ,תחא הרוחסב

 .איה תיללכ ךכיפלו ,תפתושמו איה הטושפ ןכרע־תרוצ

 דב המא 20
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 ןוממו הרוחס

 [תבחרומה ךרעה־תרוצ] בר [הטושפה ךרעה־תרוצ] א תורוצה יתש ואב אלו
 המצע לש שומישה־ךרעמ הנושה והשמ תניחב הרוחס לש הברע תא אטבל אלא

 .הרוחסה ףוגמ וא

 םיטנופ 10 הב המא 20 = ליעמ 1 :ןוגכ ,ךרע־תואןשמ התלעה הנושאר הרוצ
 ,לזרב־הוושכ התה ךרע הב־הוושכ אטובמ ליעמה ךרע .רכו ,לזרב הנוט 1/2 = הת
 םה ףא ,הת לשו ליעמ לש הלא ךרע־ייוטיב ,לזרב־הוושו דב־הווש לבא >רכו
 ,דיוצמ וז הרוצש ,רבתסמ .לזרבו דב םה םינושש םשכ םמצע ןיבל םניב םינוש
 םילגלגתמ הדובעה ירצותשב ,[ןיפילחה לש] תונושארה תולחתהב קר השעמל

 .א1צמ־תעלו יארקאבש ןיפילח־,רשעמ ידכ ךות תורוחסב

 הרוחס לש הכרע ןיב ,הנושארה ןמ תומילש רתיב ,הלידבמ היינשה הרוצה
 דגנכ — וישכע עיפומ ,לשמל ,ליעמה לש וכרע ןכש ;,דלש שומישה־ךרע ןיבל
 הת־הווש ,לזרב־הווש ,דב־הווש תקזחב :תונוש תורוצמ תורוצב — תיעבטה ותרוצ
 ־יוטיב לכ ןיטולחל ןאכ רסח ,ינש דצמ .ליעמ־הווש אל קר ,הצרתש המ לכ — רכו
 תועיפומ הרוחסו הרוחס לכ לש ךרעה־יוטיבב ןכש ,תורוחסה לש ףתושמ ךרע
 הנושארל תילגתמ השעמל .םיטנלאויוקא תרוצב קר תורחאה תורוחסה ראש לכ התע
 ,הנקמ ןוגכ ,םיוסמ הדובע רצות ףילחהל םיליחתמשמ ,תבחרומה ךרעה תרוצ

 .עבק לש גהנמכ םא־יכ יארקאב אל בוש ,תורחא תונוש תורוחסב

 תורוחסה םלוע לש םיכרעה תא העיבמ ,התע־הז ונילעהש ,[ג] וז השדח הרוצ
 יכרע תא תגציימ איה ךכו ,דבב לשמל ,וכותמ שרפומה דיחיו דחא הרוחס־יגוסב

 — דב־הווש ותויה חוכב — הרוחס לכ לש הכרע .דבל םייווש ידי לע תורוחסה לכ
 ־ךרע לכמ אוה לדבנ אלא ,המצע לש שומישה־ךרעמ התע לדבנ אוהש קר אל
 לכלו הרוחס התואל ףתושמ והשמכ ויוטיב לע אב אוה ךכ םושמ אקודו ,שומיש
 ,םיכרעכ ,תורוחסה תא תמאב האיבמש איה ,דבלב וז הרוצ ךכיפלו .ןלוכ תורוחסה

 .וז יבגל וז ןיפילח־יכרעכ עיפוהל ןהל איה תרשפאמ וא ,ןילמוג־תקיז ידיל

 הדיחי הרוחסב םא :הרוחס לכ לש הכרע תא תואטבמ תומדוקה תורוצה יתש
 ,דז ירה ,ךכ ןיבו ךכ ןיב .הנמיה תונושה תובר תורוחס לש רוטב םאו רחא גוסמ
 תעצבמ איהו ,ךרע־תרוצ המצעל תונקהל הרוחס לכ לש לוכיבכ יטרפה הניינעמ
 אלא תושמשמ וללה ןיא התמועל .תורחאה תורוחסה דצמ עויס ילב הז השעמ
 קר םלועל האב וז .תיללכה ךרעה־תרוצ ןכ אל .טנלאויוקא לש ליבסה דיקפתב
 יללכ ךרע־יוטיב שמשל הכוז הרוחס ןיא .תורוחס,ד־םלוע לש ףתושמה ולעפמכ
 ,ומצע טנלאויוקא ותואב ןכרע תא תחאכ תועיבמ תורוחסה ראש לכש םושמ אלא

 ,הלגתמ ךכבו .הז השעמ לע רוזחיש וחרכ לע םלועב עיפומה שדח הרוחס־גוס לכו
 לש "תיתרבחה ,דיןה,ד" תא קר תאטבמ איהו ליאוה — תורוחסה לש ךדעה־תושי יכ
 ־תבר תיתרבחה התקיז ידי לע אלא היוטיב לע אובל היושע הניא — םירבדה
 .יתרבח ףקות תלעב הרוצ אהת תורוחסה לש ךרעה־תרוצש אוה ןיד ךכיפלו .םידדצה
 קר אל .תועיפומ ןהירה ,דב־תווש לש הרוצ תורוחסה לכ ולביקשמ ,התעמ,
 תניחבמ האושה ינב ךרע־ירועישכ םג אלא ,ללכב םיכרעכ ,ןתוכיא תניחבמ ת1ושכ
 בוש ,דבב ,ופוג דחא רמוח ותואב ןהיכרע ירועיש תא תופקשמ ןהש ךותמ .ןתומכ
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 הרוחסה .1

 ,דב המא 20 = הת םיטנופ 10 :לשמל .הזב הז הלא ךרע־ירועיש םיפקתשמו םירזוח

 :וא ,הפק םיטנופ 40=הת םיטנופ 10 יכ ,אצוי .דב המא 20=הפק םיטנופ 40־ו

 .הת דחא טנופ לש ,הדובע ,ונייה ,ךרעה־תומצעמ !/4 קר העוקש הפק דחא טנופב

 ־הרוחסה לע העיבטמ תורוחסה םלועל רשא יסחיה ךרעה לש תיללכה הרוצה
 ותרוצ .יללכ טנלאויוקא לש ומתוח תא ,דבה לע ,וכותמ תשרפומה תיטנלאויוקאה
 ןתינ ךכיפלו ,תורוחסה םלוע לכל תפתושמה ךרעה־תומדל התיה דבה לש תיעבטה
 — ולש ףוגה־תרוצ .תורחאה תורוחסה ראש לכב ,יעצמא יתלב ןפואב ,ףלחתהל דבה

 םדאה־תדובע לש ,תיללכ תיתרבח תומלגתה ,ןיעל־היולג תומשגתה הב םיאור לכה
 ןמזב־וב השבל— דבה תא תרציימה וז תיטרפ הדובע — הגיראה תכאלמ .הללכב
 תואןשמה .םירחאה הדובעה יגוס לכל ןויווש לש הרוצ ,תיללכ תיתרבח הרוצ
 יכ ,וז רחא וזב ,תועבוקו תואב — תיללכה ךרעה־תרוצ לש היקלח — רפסמ ןיאל
 ךכ ידי לעו ,תרחא הרוחסב העובטה הדובע לכל הוש דבב ,דשממתנש הדובעה
 .ללכב םדאה תדובע לש תיללכה העפותה תרוצל הגיראה תכאלמ תא ןח תוכפוה

 —תילילש הרדגה קר אל ,אופיא ,תרדגומ הרוחסה ךרעב המשגתנש הדובעהש ,אצמנ

 תונוכתה לכמו תוישחומה תורוצה לכמ תעדה תא חיסמ התא היבגלש הדובע התויהל
 .יבויחה ,ימצעה !ריפוא םג שרופמב טלבתמ םעפה .שממבש־תודובעה לש תוליעומה

 ־תדובע :ףתושמה ןייפוא לע תוישממה תודובעה לכ חא דימעמה םוצמצ הז ירה
 .ישונא הדובע חוכ לש העקשהה ,םדא

 לש אמלעב םישרקימכ הדובעה ירצות תא תגציימה ,תיללכה ךרעה־תרוצ
 יתרבחה יוטיבה איה איהש ,ךכ לע דיעמ הנבימ םצע — םילדבה־תלוטנ םדא־תדובע
 — הווהמ הדובעה לש יללכה־ישונאה היפוא יכ ,הלגמ איה ךכו .תורוחסה םלוע לש

 .הל דחוימה יתרבחה היפוא תא — תורוחסה םלועב

 תיטנלאויוקא הרוצ ןיבו תיסחי ךרע־תרוצ ןיכ תוחתפתהה־סחי .2
 תוחתפתהדוגרד הל המיאתמ — תיסחיה ךרעה־תרוצ לש תוחתפתהה־תגרד
 ־תרוצ לש התוחתפתה ןיא — ךכ לע ךתעד ןת — םלוא .תיטנלאויוקאה הרוצה לש

 .תיסחיה ךרעה־תרוצ לש התוחתפתהל האצותו יוטיב אלא טנלאויוקאה

 איה ,איהש־לכ הרוחס לש יסחיה ךרעה לש ,תדדובמה וא ,הטושפה הרוצה
 ךרעה לש תבחרומה הרוצה האב הנהו .דיחי טנלאויוקאל תרחא הרוחס השועה
 — תורוחסה ראש לכב תחא הרוחס לש הכרע תא אטבמה הז יוטיב — יסחיה

 ףוסבש דע .םינוש םיגוסמ םידחוימ םיטנלאויוקא לש הרוצה תא ןהילע העיבטמו
 תורוחסה ראש לכש םושמ ,יללכ טנלאויוקא לש הרוצה תא דחא הרוחס־גוס לבקמ

 .ןהלש ,תיללכה ,הדיחאה ךרעה־תרוצ ליבשב רמוח והושע

 דוגינה ךלוהו חתפתמ ןכ ,ללכב ךרעה־תרוצ תכלוהו תחתפתמש הדימב םלוא
 .תיטנלאויוקאה הרוצה ןיבל תיסחיה ךרעה־תרוצ ןיב :היבטק ינש ןיבש

 דוגינ הכותב תזנוג רבכ — ליעמ 1 = דב המא 20 — [א] הנושארה הרוצה
 וא םינפמ ,וז האנשמ םיארוק ונאש האירקה יפל לכה .ותבציימ הניאו תזנוג ,הז
 הדימב ,ליעמהו דבה ןוגכ ,תורוחסה לש וללה םיבטקהמ דחא לכ יוצמ ,רוחאמ
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 ןוממו הרוחס

 השקתמ ןיידע ןאכ .טנלאויוקאה תרוצב תרחא םעפו תיסחיה ךרעה תרוצב םעפ ,הנש
 .הז יבטוק דוגינ לע דומעל םדא

 ללמ ןפואב ביחרהל דבלב דחא הרוחס־גוס אלא םלועל לכוי אל ב הרוצב
 — יסחי ךרע לש תבחרומ הרוצ ול ןיא הרוחס גוס ותוא ,ונייה ,יסחיה וכרע תא

 :תיטנלאויוקא הרוצב ,וילא סחיב ,תונותנ תורוחסה ראש לכש .דמכ דעו םושמ אלא

 10 = וא ,ליעמ 1 = דב המא 20 ןוגכ — ־ןרעה־תאושמ תא תחקל לוכי התא יא ןאכ

 ןכ םא אלא ,הידדצ ינשמ הכפהלו — דכו םיטיח רטראוק 1 = וא ,הת םיטנופ
 .תיללכה ךרעה־תרוצל תללוכה ךרעה־תרוצמ התוא ךופהתו היפ1א ללכ תא הנשת

 ־תיללכ הרוצ תורוחסת־םלועל הנקמש איה ,ג הרוצ ,הנורחאה הרוצה ,ףוסבו
 טרפ — ןאכל תוכיישה תורוחסה לכש המכ דעו םושמ ,יסחיה ךרעה לש תיתרבח
 .תיללכה תיטנלאויוקאה הרוצה ךותב םוקמ ןהל ןיא — הדיחיו תחא הרוחסל

 ראש לכב תיעצמא־יתלב תופלחתה לש הרוצב היוצמ ,דבה ,תחא הרוחס :ךכיפלו
 ראש לכש המכ דעו םושמ — תיעצמא־יתלב תיתרבח הרוצב וא ,ןלוכ תורוחסה

 .24וז הרוצב תויוצמ ןניא תורוחסה
 הל ןיא ,תיללכ תיטנלאויוקא הרוצ תשמשמ איהש ,הרוחס התוא :ךפיהלו
 רשא יסחיה ךרעה לש — תיללכה הרוצה ןכ־לעו — הדיחאה הרוצה ךותב םוקמ

 תיטנלאויוקא הרוצב היוצמה הרוחס לכ ,רמולכ — דבה .דיה וליא .תורוחסה־םלועל
 שמשמ היהש וחרכ לע ,יסחיה ךרעה לש תיללכה תרוצב םג קלח לטונ — תיללכ
 — דב המא 20 = דב המא 20 :םילבקמ ונייה ןכ םאו .ומצעל םג טנלאויוקא

 םושמ אלו ךרעל יוטיב םושמ אל וב ןיאש ,רתוי אלו [היגולוטואט] ןושל־לפכ
 טנלאויוקאה לש יסחיה ךרעה תא אטבל ידכ :ןכמ הלודג .ךרע־רועישל יוטיב
 ךרע־תרוצ םוש ול ןיא יללכה טנלאויוקאה .ג הרוצה תא ךופהל ונילע ,יללכה

 רקיע־לכ הב ריכהל לכות אל — תיעצמא־יתלב ,תיללכ תופלחתה לש וז הרוצ םנמאו 24
 הרוצה ןמ תדרפנ־יתלב איהש ,תורוחס לש תיבטוק הרוצ יהוז יכ ,הנושאר הריקסב דיפ
 ־יתלב איה דחא יטנגאמ ריצ לש תויבויחהש םשכ שממ ,תיעצמא־יתלב תופלחתה־יא לש
 עיבטהל רשפאש ,םבלב תומדל תוירבה םילולע ךכיפלו .ינשה ריצה לש תוילילשה ןמ תדרפנ
 םילולעש םשכ ,תיעצמא־יתלבה תופלחתהה םתוח תא ,תחאכ ןלוכ לע ,תורוחסה לכ לע
 ,ריעזה־ינגרובה .םירויפיפאל םלוכ םילותאקה לכ תא תונמל רשפא יכ ,םבלב תומדל תוירבה
 תואמצעו תישונא תוריח לש [1160 ן>1118 1111:1־3] אישה תא תורוחסה־רוצייב האורש הז
 ,הרוצ התואב תוכורכה תולקתה לכמ רוטפ היה וליא ,ויניעב יוצר היהש יאדו — תישיא
 היפוטוא לש הרואיתל .תורוחסה לש תיעצמא־יחלבה תופלחתהה־יא לש הלקתה ןמ דוחיבו
 תוכז ףא ,רחא םוקמב ונחכוהש יפכ ,הז !ן ו ד ו ר פ לש םזילאיצוסה שדקומ וז תירטסיליפ
 ,יירג החלצה רתיב הז םזילאיצוס וחתיפ וינפל בר ןמז :אברדא ,ול ןיא תוירוקמ לש
 םיגוחב הזה םויכ תטשפתמ אהתש ,וז תומכ המכח דעב ענומ הז ןיא ךא .םירחאו יירב
 "עדמ" הלמב שמתשתש ,הלוכסא דוע התיה אלו ."80161106" דחוימה םשב םימיוסמ

 ןכש ,תינודורפה הלוכסאה תאז השועש ומכ לאמש לעו ןימי לע
£6111611 £6}1?£6£ 1¥0" 
 (13 816111: 2111־ ע60111;611 261! \¥0ע1; 31011 6111."

 רסחי גשומ םש םוקמ אקוד"]
 * ״.הנוכנה העשב הלמ עיפות םש

 [.ןהכ בקעי תירבע .התגל "טסואפ" ךותמ
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 הרוחסה .1

 יסחי יוטיב אטובמ וכרע אלא ,תורוחסה ראש לכלו ול תפתושמ אהתש ,תיסחי

 תבחרומה הרוצה וישכע העיפומ ךכו .םירחאה תורוחסה־יפוג לכ לש יפוסניאה רוטב
 הרוחסה לש תדחוימה תיסחיה ךרעה־תרוצכ ,ב הרוצ ונייה ,יסחיה ךרעה לש

 .טנלאויוקא תשמשמה

 ץוממה״תרוצל תיללכה ךרעה־תרוצמ רבעמ .3
 התא לוכיש ,ןאכמ .ללכב ךרעה תרוצ איה תיללכה תיטנלאויוקאה הרוצה
 תיללכ תיטנלאויוקא הרוצב היוצמ הרוחס ןיא ינש דצמ .הרוחס לכל התונקהל
 .טנלאויוקא ןהל שמשל תושירפה תורוחסה ראש לכש המכ דעו םושמ אלא ,(ג הרוצ)

 — ונימב דחוימ ,דחא הרוחס גוסב ןיטולחל המצמטצנ וז השרפהש עגרה ןמ קרו

 ¬קייבוא תוביצי תורוחסה םלועל רשא יסחיה ךרעה לש הדיחאה הרוצה הגישה זא

 .יללכ יתרבח ףקותו תיביט
 ותרוצב תגזמתמ תיטנלאויוקאה הרוצהש ,ונימב דחוימ ,הז הרוחס גוס ,הנהו

 ודוקפית הזו .ןוממ תקזחב דקפתמ וא ןוממ־תרוחסל ךפהנ ,תיתרבח הגיזמ תיעבטה

 תורוחסה־םלוע ךותב :ולש יתרבחה ןילופונומה ןאכמו ,ונימב דחוימה יתרבחה

 ב הרוצבש ,תורוחסה ןיבמ .יללכה טנלאויוקאה לש דיקפתה תא םייקל וילע
 תא ףתושמב ןה תואטבמ ג הרוצבו ,דבה יבגל םידחוימ םיטנלאויוקא ןה תושמשמ
 ,הז הרוכב־םוקמ המצעל השבכש ,תחא תמיוסמ הרוחס התיה -י- דבב יסחיה ןכרע

 םוקמב בהז הרוחסה תא ג הרוצב ,אופיא ,דימענ םא .בהזה :ירוטסיה שוביכ ךות
 : לבקנ ירה ,דב הרוחסה

 ןוממה־תררצ .ד
 דב המא 20

 ליעמ 1
 הת םיטנופ 10

 הפק םיטנופ 40
 םיטיח רטראוק 1

 לזרב הנוט ג/2
 א הרוחס *

 בהז תויקנוא 2

 .םייתוהמ םייוניש םילה ,ג הרוצל ב הרוצמו ,ב הרוצל א תרוצמ רבעמה םע

 תנתינ וישכעש ,ךכב םא־יתלב ,ג הרוצה ןמ םואמב תלדבנ הניא ד הרוצה ולאו
 — ג הרוצב דבה ןידכ ד הרוצב בהזה לש וניד .בהזל אלא דבל אל טנלאויוקא תרוצ
 תופלחתהה תרוצש ,ךכב אלא הלח אל תומדקתהה רקיע לכו .יללכ טנלאויוקא

 ,ןיטולחל וישכע הגזמתנ ,תיללכה תיטנלאויוקאה הרוצה וא ,תיעצמא־יתלבה ,תיללכה
 .בהז — הרוחסה לש הנימב־תדחוימה תיעבטה התרוצב ,יתרבח גהונ ךות

 דמע רבכש םושמ אלא ןוממ תקזחב תורוחסה ראש דגנכ בצינ ונניא בהזה
 לש דוקפיתב שמיש אוה ףא ,תורוחסה ראש לכ המ .הרוחס תקזחב םדוק ןדגנכ
 ןיב דחוימ טנלאויוקא םאו.,םידדוב ןיפילח־ישעמב דיחי טנלאויוקא םא ,טנלאויוקא
 םיגוחב םא ,יללכ טנלאויוקא שמשמ ליחתה העמק־העמק .טנלאויוקא־תורוחס ראש
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 ןוממו הרוחס

 ךרעח־יוטיבב .דז םוקמ לע ןילופונומ ומצעל שבכשמ .םיבחר םיגוחב םאו םירצ

 השענ רבכש ,עגרח ותואמ קרו ;ןוונמ־הרוחס חשענ והירח ,תורוחסה־םלוע לש

 דרעה־תרוצ תכפהנ — ונייה ,ג הרוצ ןיבל ד הרוצ ןיב לדבהה ליחתמ ,ןוממ־הרוחס
 .ןוממה־זחוצל תיללחה

 הב ןוגכ ,תינולפ הרוחס ןדי לע םיאטבמש ,יסחיה ךרעה לש טושפה יוטיבה
 ,ךכיפל .ריחמ־תרוצ אוה — בהזה ןוגכ ,ןוונזנ־הרוחס רבכ תשמשמה הרוחס התואב

 :איה דבה לש "ריחמה־תרוצ"

 בהז תויקנוא 2 = דב הווא 20
 ירה ,בהז תויקנוא 2 לש עבטמל םש תושמשמ ש״יל 2 םא ,וא

 .ש״יל 2 = דב המא 20

 הרוצה לש הסיפתב אלא וניא ותנבהבש ישוקה רקיע—ןוממהדורוצ לש גשומה
 .ג הרוצ לש ,תיללכה ךרעה־תרוצ לש — רמוא הווה ,תיללכה תיטנלאויוקאה
 ךרעה־תרוצ איה ,ב הרוצ לע הדימעהלו רוזחל בוש רשפא ,ג ,וז הרוצ ולאו

 .צ וא ,ליעמ 1 = דב המא 20 :א הרוצה איה וז לש ביכרמה דוסיהו ;תבחרומה

 לש טבנה .איה הטושפה .דרוחסה־תרוצ :ךכיפלו .ב הרוחס ץ = א הרוחס
 .ןוממהדורוצ

 ודוסו הרוחסה לש יטסישיטפה יפואה .4
 התא החותינ ךות ,ךא .ןילוח־ילוח ,וילאמ ןבומה רבד איה הרוחס ,הרואכל
 תונרקנו יזיפאטמ לופלפ לש עפש ,דואמ דע ךבוסמו הנושמ רבד איהש ,האור
 ןיב — רקיע לכ ןירותסמ םושמ הב ןיא שומיש־ךרע איהש המכ דע .תיגולואית
 ,םדאה יכרצמ םיכרצ קפסל ידכ ,היתונוכתב ,הב שיש הפקשה ךותמ הב ןנובתתש

 .םדא־תדובע לש האצותכ קר הל תואב הלא היתונוכתש ,ךתפקשה אהת םא ןיבו

 — עבטה ירמוח לש םהיתורוצ תא ותלועפב הנשמ םדאה יכ ,םישוחה לכ יפל ,רורב

 ףאו ,ןחלוש ונממ םישועש םע תינתשמ ותרוצ ,לשמל ,ץעה .תלעותל ול ןתויהל
 אוהשמ םלוא .תוטשפה תילכתב טושפ ישחומ רבד ,ץע — ןחלושה ראשנ ןכ יפ לע
 דבלב וז אל .ישחומ־לע־ישחומ רבדב אוה לגלגתמ דימ ,תרוחס תקזחב הלועו עיפומ
 ,תורוחסה ראש לכ דגנכ ,ומצע דימעמ אוהש אלא ,עקרקה לע ויערכב אוה דמועש

 םירזומ הבשחמ־יעותעת ,ץע לוב לש שאר ,ושאר ךותמ חתפמ אוה ירהו .ושאר לע
 .25תולוחמב אצויו ומצעמ ץרופ היה םא ,ךאילפיש אלפה ןמ רתוי — אילפהל

 ןכו הלש שומישה־ך־וע ךותמ עבונ וניא הרוחסה לש ירותסמה היפוא :עמשמ
 ,תוליעומה תודובעה ויהי ,תישאר : ןכש .ךרעה לש תורדגהה ןכותמ עבונ וניא
 וללהש ,איה תיגולויזיפ תמא ירה ,ויהיש המכ ןהיניב תונוש ,תוינרציה תולועפה וא
 ותרוצו ונכות ויהי — הזכ דוקפיתו דוקפית לכו !םדאה ףוג לש םידוקפית תווהמ
 ,וירירש ,ויבצע ,םדאה חומ לש העקשה אלא ותוהמ םצע יפל וניא — ויהיש המ
 ןזנזה־ךשזנ ,ונייה ,ךרעה־רועיש לש ותרדגה דוסיב חנומש המ ,תינש .רכו ,וישוח
 ,שממ שוחב ןיחבהל התא לוכי ירה — הדובעה לש התומכ וא ,העקשה התוא לש

 תונחלושהו ןיס ,תבושו־דמוע םלועה ראש לכ יב היה המדנש העשב יכ ,ונלוכל רוכז25
 .[םירחאה תא דדועל ידכ]ןנ011נד 6מסס11נ״306ע 168 3114168 — םידקרמ וליחתה
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 הרוחסה .1

 םדאה היה בייח בצמ לכבו דימת .הדובעה לש תוכיאה ןיבו ,תומכה ןיב ,הניב ,דמ
 רמז לע — תונושה ותוחתפתה תוגרדב הלש הדימב אל יכ םא — ותעד תא ןתיל
 ינב וליחתהשמ ,ףוסבו .26היחמה יעצמא לש םרוציי ליבשב שרדנ היהש הדובעה
 הרוצ םתדובע השבל דימ — ינשה ליבשב דחאה ,רחא וא הז ןפואב ,םידבוע םדא

 .תיתרבח

 ? הרוחס־תרוצ אוה שבולשמ הדובעה־־רצות לש ידוסה ויפוא עבונ ןכיהמ ,ןכבו

 ־תרוצ שבול םדאה תודובע לש ןויוושה .הפוג וז הרוצ ךותמ :רמוא התא ךחרכ לע
 דומל הדימה !הדובעה ירצות לכב הלש ךרעה־תושיש ,ךכב תיביטקייבוא יוטיב
 יוטיב־תרוצ תשבול — הנמז ךשמ ידי לע ישונא הדובע־חוכ לש תועקשה הב
 תומשגתמ םכותבש ,םינרציה־יסחי ,ח ףוסבל !הדובעה־ירצות לש ךרעה־רועישב
 ירצות ןיב יתרבח םחי לש הרוצ םישבול ,םהיתודובע לש תויתרבחה תורדגהה ןתוא

 .הדובעה

 יפואה :ךכב ,רבד לש וטושפ יפל ,אוה ,תורוחסה־תרוצבש ירותסמהש ,ןאכמ
 לש הירלקפסא ךותמ וליאכ םהל ףקשנו רזוח םדאה־ינב תדובעל רשא יתרבחה
 תויתרבח עבט־תונוכתכ ,םפוג הדובעה־ירצותל רשא ץפח־לש־יפואכ ,הרוחסהדורוצ
 הארנ הדובעה־ללכ לא םינרציה לש יתרבחה סחיה םג :ךכיפלו !םימצע םתוא לש
 םיגשומ תופלחתה םע .םינרציל הצוחמ םייקה םיצפחה ןיב יתרבח סחיכ םהל
 ־לע־םיישחומ םירבדל ,תורוחסל הדובעה־ירצות םיכפהנ וז [(*111(1 *>!•0 (!סס־!
 הייארה־בצגן לע םצע לש רואה־םשור :המגוד .םייתרבח םימצעל וא ,םיישחומ
 תיביטקייבוא הרוצכ אלא ומצע הייארה־בצע לש יביטקייבוס יוריגכ ךל הארנ וניא
 ,דחא םצעמ רוא תמאב קרזנ הייארה־השעמבש אלא .ןיעל ץוחמ אצמנה םצע לש

 .םייזיפ םימצע ןיב יזיפ םחי ןאכ ירה .ןיעה — רחא םצע לע ,ינוציחה ףוגה ןמ

 ןיא — וב תגצוימ איהש הדובעה ירצות לש ךרעה־סחי ןכו ,הרוחסה תרוצ ולאו
 סחיה קר .םולכ אלו ןאכמ םיבייחתמה םימצעה־יסחיו יזיפה עבטה ןיבו םהיניב
 השעמ — ,םהיניעב ,ןאכ שבולש אוה םמצע םדאה־ינב ןיב םיוסמה יתרבחה
 ,ךכל הוש־הריזג ,אופיא ,אוצמל ידכ .םיצפח ןיבש םחי לש הרוצ — !םיעותעת

 יריצי ונילע םימוד ןאכ .יתדה םלועה לש לפרעה־תריפסב טלפמ שפחל ונילע
 ןניב םיסחי תומייקמו ןהלשמ םייח תוננוחמ ,תויאמצע תויומדכ םדאה לש וחומ

 םלוע ימוחתב םדאה לש ויפכ־יריציב — ןידה אוהו .תוירבה ןיבל ןניבו ןמצע ןיבל
 םירצוימ םהשמ הדובעה־־ירצותב קובדה ,םזישיטפה — ינא ארוק ךכל .תורוחסה

 .תורוחסה־רוציי ןיבו וניב דירפהל ןיאש ןאכמו ,תורוחס תקזחב
 ונחותינ רבכ חיכוהש יפכ — עבונ תורוחסה םלוע לש הז יטסישיטפ יפוא

 .תורוחס תרציימה הדובעה לש ,ונימב־דחוימה ,יתרבחה היפוא ךותמ — ליעל

 המדא ךגר1מ" לש רועישה תא םיבשחמ ויה םינומדקה םינמרגה /ב הרודהמל הרעה 26
 םג) (םוי־למע) ׳13 £ דע 61• 15: םשב ןגר1מה היה יורק ךכיפלו ,םוי לש הדובעה יפל
 ,(<1101־מ3]18 וא *01־113118 ,461־1-8 *111713118 ,*111־113118 *111־11316 ,1'3£ימ,311116
 ,313ממ8ת31164,1^3ממ81מ311<1,[שיא־־חוכ]]\13ממ810-3:(:1; ,[שיא־לזנע]ג1 ג 1111 ^ 6 1' 16
 ,׳קראפ,ה לש התקוח תודלותל אובמ" :ררואמ ן1פ גיוודול גרואיג ןייע .דכו

 .האלהו 129 ׳טע ,1854 ןכנימ ״.דכו רצחה
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 ןוממו הרוחס

 תודובע לש םה םירצותש םושמ אלא תורוחס םישענ שומיש־יצפח ןיא :ללכבו

 תא הווהמ הלא תויטרפ תודובע לש ןפוריצ .תידדה תולת אלל תועצובמה ,תויטרפ
 ךות אלא יתרבח עגמב םיאב םינרציה ןיאש ןניכמו .הרבחה לש תללוכה־הדובעה
 םהיתודובע לש ,ונימב־דחוימה ,יתרבחה יפואה םגש ירה ,םתדובע ירצות לש ןיפילחה
 ןיא :תורחא םילמב .ןיפילחה םתוא ימוחתב אלא יוליג ידיל אב וניא ,תויטרפה
 ־הדובעה לש תוילוחכ ,רבד לש ותימאל ,הלועפ ידיל תועיגמ תויטרפה תודובעה
 ירצות ליבשב עבוק ןיפילחה־השעמש ,םיסחיה ידי לע אלא ,תיתרבחה תללוכה
 םיסחיה ,םינרציל ,םהל םיארנ ךכיפל .םינרציה ליבשב — םתועצמאבו ,הדובעה
 םייתרבח םיססיכ אל רמולכ ,תמאב םהש תומכ תויטרפה םהיתודובע ןיבש םייתרבחה
 ןיב םיצפח־יסחיכ ,ךפיהל אלא ,םה־םהיתודובע ךותב םישנאה ןיב םייעצמא־יתלב

 .םיצפחה ןיב הרבח־יסחיכו ,םישנאה

 הניחבמ הנש ךרע־תושי הדובעה ירצות םילבקמ םהלש ןיפילחה ימוחתב קרו
 ,גוליפ ותוא .ישחומ ינוש םינושה שומיש־יצפחכ םתושימ לידבהל — תיתרבח

 אלא השעמל םשגתמ וניא ,ךרע־רבדלו ליעומ רבדל הדובעה רצות תא גלפמ התאש
 תוטשפתה לש תרכינ הדימ ומצעל שוכרל קיפסה רבכ ןיפילחה השעמש רחאל
 ,ונייה ,ןיפילח םשל םיליעומ םירבד םירציימ הליחתכלמש ךכ ידכ דע ,תובישחו
 העש התואמ .םהלש ךרעה־יפוא ןובשחב אבומ דבכ םיצפחה לש םרוציי םצעב
 דצמ .לופכ יתרבח יפוא תמאב םינרציה לש תויטרפה תודובעה תולבקמ ךליאו
 םיוסמ יתרבח ךרוצ קפסל ,תומיוסמ תוליעומ תודובע תקזחב ,ןה תוכירצ דחא
 תיר1קמ־תיעבטה הטישב ,תללוכה־הדובעה תוילוחכ ןביט תא ךכב חיכוהלו
 םינושה םיכרצה תא תוקפסמ ןה ןיא ינשה דצה ןמו .תיתרבחה הדובעה־תקולח לש
 תנתינ ,המצע ינפב איה ,הליעומ תיטרפ־הדובע לכש הדימב אלא ןהינרצי לש
 הווש וז לש החוכש — רמולכ ,הליעומ תיטרפ־הדובע לש רחא גוס לכב ףלחתהל

 [101:0 00610] ןיטולחל וזמ וז תונוש תודובע לש ןויוושה .התרבח לש החוכל

 ךות אלא ,השעמל םייקה ןהלש ןויוושה־יאמ הטשפה לע אלא דומעל לוכי וניא
 תדובע־חמ לש העקשה תקזחב ןהל עדונה ,ףתושמה יפואה לע ןתדמעהו ןמוצמצ
 ,תיתרבח הניחבמ לופכ יפוא ותוא .טשפומבש םדא־למע לש העקשה תקזחב ,ישונא

 ־רזוח םינורחאה הלא לש םח1מ — םייטרפה םינרציה לש תויטרפה תודובעל עדונה
 לש ןיפילחב ,ישעמה ןתמו־אשמב תועיפומה תורוצה ןתואב קר ותוא ףקשמו

 שבול תויטרפה םהיתודובעל רשא תיתרבח תוליעי לש יפואה :רומאל ;םירצותה
 יפואהו ;םידחאל אקוד ליעומו ,ליעומ תויהל בייח הדובעה רצותש ,יוטיב־תרוצ
 םתוא לכש ,יוטיב־תרוצ שבול ןהיגוסל תונושה תודובעה לכ ןויווש לש יתרבחה
 יפוא — ףתושמ יפוא םילבקמ ,הדובעה־ירצות ,תירמוח הניחבמ םינושה םימצעה

 .ךרע לש

 ,םיכרע תקזחב ,ידדהא םהיתודובע ירצות תא םיקיקזמ םדא ינב :רמוא הווה

 תישונא הדובע לש יביטקייבוא שובל קר םהיניעב םיבשחנ םיצפח םתואש םושמ אל
 ־םינושה םהירצות תא ןיפילח ידיל םיאיבמ םהש םע :אוה ךופהנו .דחא.גוסמ
 תונושה םהיתודובע תא ירה — םיכרע תקזחב ,ידדהא םתוא םיוושמו םהיגוסב

60 



 הרוחסה .1

 .27ןשעי ןכ ךא ,תאז םתושעב ועדיי אל .םדא־תדובע תקזחב ידדהא םיוושמ םה

 — הדובע רצות לכ ,הברדא .והמ ,וב הנוע ךרעה לש וינפ־תשרא ןיא :עמשמ

 םיצמאתמו תוירבה םיאב םימיל .יתרבח םימוטרח־בתכל *וכפרהו אב ךרעה
 םהלש תיתרבחה הריציבש דוסה לע דומעל ,םימוטרחה־בתכ לש ומעט תא חנעפל
 הריצי איה ףא — םיכרעכ שומיש־יצפח הב םירידגמש הרדגהה ירהש ;םמצע
 ירצות יכ ,תרחואמה ,תיעדמה תילגתה .ןושלה ומכ שממ ,תוירבה לשי איה תיתרבח
 הדובעל םיירמוח םייוטיב אלא םישמשמ םניא ,םה םיכרעש המכ דע ,הדובעה
 התוחתפתה תודלותב השדח הפוקת תחתופ וז תילגת — םרוצייב העקשוהש תישונאה
 תונוכתהש ,ןיע־תיארמ התוא רזפל ידכ הב ןיא םוקמ לכמ ךא ,תושונאה לש
 לש ונימב־דחוימה יתרבחה יפואהש .םיצפחב תומלגתמ הדובעה לש תויתרבחה
 ןלוכ ת1וש ןהש ןויוושה ךותמ עבונ ,וזב וז תויולת ןניאש ,תויטרפה תודובעה
 ירצותל רשא ךרעה־יפוא לש הרוצ יפוא ותוא שבול ךכו ,םדא־למע תקזחב
 ־רוציי :וז תדחוימ רוציי־תרוצ יבגל אלא הפי וחוכ ןיא הז רבד —הדובעה
 המוד — תורוחסה־רוציי לש םיאנתב םלוכ םיעוקשה ,םישנאה ךא ;תורוחסה
 ;ןכל־םדוק ומכ איהה תילגתה הלחש רחאל ,םלועל םייקו־רירש הז רבד יכ ,םהילע

 הראשנ ,ויתודוסיל ריואה תדרפה רבדב תיעדמה תילגתה התלגנש רחאל םגש םשכ
 .ילאקיזיפ ףוג לש הרוצכ ריואה־תרוצ תמייק

 המכ ,הלאשה איה — השעמל וב םיניינועמ םירצותה יפילחמש ןיינע־תישאר
 ופלחוי תויצרופורפ וליאב ,ונייה ,םה־םהירצות דעב ולבקי םידחא לש םירצות
 ־תוביצי ,תמיוסמ תוביצי ידיל ועיגהו ולא תויצרופורפ וחתפתנשמ .םירצותה
 ,הדובעה ירצות לש םעבט םצע ךותמ תועבונ וללהש ,לוכיבכ ,המוד בוש ,לגרהבש

 ;םהל הווש ךרע ,לשמל ,בהז לש תויקנוא יתשו לזרב לש תחא הנוטש ,ךכ ידכ דע

 םיגוש יכ םא ,םדבוכב הזל הז םיווש לזרב לש דחא טנופו בהז לש דחא טנופש םשכ
 ־ירצות םיליחתמשמ קר ,םנמאו .תוימיכהו תוילאקיזיפה םהיתונוכתב הזמ הז םה
 םינתשמ ךרעה־ירועיש .םהלש ךרעה־יפוא רצבתמ ,ךרע־ירועישכ םילעופ הדובעה
 ,דלונה תא םתייארב אל ,םיפילחמה לש םנוצרב אל יולת וניא הז יונישו ,תורידת

 ,םיצפח תעונת לש הרוצ תיתרבחה םתעונת תשבול םהיבגל .םתיישעב אל ףאו

 הליחת גישי תורוחס־לש־רוצייש ,ךירצ .םהילע חקפל תחת ,םיפופכ םה םחוקיפלש
 תודובעה יכ ,תיעדמה הנבהה ופוג ןויסנה ךותמ הלעתש דע ,ותוחתפתה אולמ תא
 תוילוח ןתויהב ,ןכ יפ לע ףאו ,המצע ינפב תחא לכ תועצובמ וללה —,תויטרפה

 היינשב תחא ןה תויולת ,יעבט ןפואב ולעו־וחמצש תיתרבחה הדובעה־תקולח לש
 ,תילאנויצרופורפה ןתדימ לע דימת תודמעומו תומצמטצמ — תוניחבה לכמ

 תודובעה ירצות לש ןיפילחה יסחי ךותבש םושמ ?המל ךכ לכו ;תיתרבחה

 הדובעה־ןמז עיפומ — תודימתמ תודונתל םינותנו םיירקמ םיסחי — תויטרפה

 — םישנא ינש ןיב םחי אוה רשועה :רפוא י נ א י ל א ג םא ,ךכיפלו /ב הרודהמל הרעה 27
 :ףיסוהל היה בייח ירה — ,"1,3.11100116223 6 1גמ3 ע3£10116 41־3 (136 ןנסספסמס"
 ףסואה ךותמ ׳ג ךרב ,220 ׳םע ,״עבטמה לע״ :י נ א י ל א ג) .םצע־לש־הפילקב רתתסנש םחי
 (.1803 ונאלימ .ינרדומה קלחה ״.תינידמ הלכלכב םייקלטיאה םיקיסאלקה יבתכ״ל ידוטסוק לש



 ןוממו הרוחס

 עבט־קוח לש הדמע תומילאב ומצעל שבוכו ,םרוצייל תיתרבח הניחבמ שורדה

 ול לפונו טטומתמ םדא לש ותיבש העש ,לוכיבכ ,דבוכה־קוחל המודב ;רידסמ
 אוה ןירותסמ ,הדובעה ןמז ידי לע ךרעה־רועיש לש ותרדגה :ךכיפל .28ושאר לע
 התא הז^ לש ויוליג םע .םייסחיה תורוחסה־יכרע לש תולגנה תועונתה ךותב יובחה
 אלא הניא הדובעה ירצות לש ךרעה־ירועיש תרדגהש ,ןיעה־תיארמ תא לטבמ

 ..תיביטקייבואה התרוצ תא םינפ םושב לטבמ התא ןיא ןכא — דבלב תירקמ

 תורוצ לש יעדמה חותינה םג ,ןכבו — םדאה לש םייחה תורוצב תוננובתהה
 חותפל הכרד .תיתימאה תוחתפתהה לש וזמ הכופה ךרדב ,ללכב ,תכלוה — ולא
 .תוחתפתהה ךילהת לש תורומגה תואצותב — ןכ־לעו [?081; £681:11111] השעמ רחאל

 תושמשמ ןכ־לעו — תורוחס לש םתוח הדובעה ירצותב .תועבומה ,תורוצה ןתוא
 עבט־תורוצ לש תוביצי ידיל רבכ תועיגמ — תורוחסה רוזחמל תומדקומ תוחנה ןה
 ןייפוא לע אל ,םתעד תא ןתיל םיסנמ םדא ינבש ינפל דוע ,הרבחה ייחב
 תונתינ ןניאש תורוצכ ןהילע תולבוקמ רבכ וללה ירהש ,הלא תורוצ לש ירוטסיהה
 איבהש אוה תורוחסה־יריחמ לש חותינה קרש ,אצי ךכו .ןנכות לע אלא ,םייונישל
 ידיל איבהש אוה תורוחסל ףתושמה ןוממה־יוטיב קרו ,ךרעה־רועיש תרדגה ידיל
 תרוצ — תורוחסהדנלוע לש הרומג הרוצ התוא אקוד ךא .ןכרע יפוא תעיבט
 תודובעה לש יתרבחה יפואה תא ,רבד לש ותימאל ,הריתסמש איה — ןוממה
 םאיבהל תחת ,םייטרפה םידבועה לש םייתרבחה םיסחיה תא םג ךכ ךותמו ,תויטרפה
 לאכ ,דב לא הקיזב םייורש ׳וכו םייפגמ ,ליעמ :רמוא ינא םא .ריהב יוליג ידיל
 הרמימבש תוטשה לכדיעל תרקדזמ ,טשפומבש םדא־תדובע לש תיללכ תומשגתה
 הקיזב הלאה תורוחסה תא םיאיבמ ׳וכו םייפגמה ,ליעמה לש םינרציה םא ,םלוא .וז
 לאכ — םולכ אלו רבדה ןמ הנשמ וניאש המ — בהזו ףסכ לא וא ,דב לא
 לא תויטרפה םהיתודובע לש הקיז התוא םהיניעב תילגנ ירה ,יללכ טנלאויוקא

 .תוטש־לש־חסונ ותואב שממ הללכב תיתרבחה הדובעה

 ־תורוצ .תינגרובה הלכלכה לש תוירוגטאקה ןה־ךה הלא ןיעמ תורוצ :ןכ םנמאו
 יסחי ליבשב ,תויביטקייבוא :רמוא הווה ,תיתרבח הניחבמ תולבוקמ ,ןה הבשחמ
 לכ : ןכ לעו .תורוחס לש רוציי ,םיוסמו ירוטסיה ,הז יתרבח רוציי־ןפוא לש רוצייה
 םסק ילפרעב םיפטועה םיטהלהו־םיפשכה םתוא לכ ,תורוחסהדבלוע לש ןירותסמה

 ונא םינופשמ םניאו םימלענ דימ — תורוחסה־רוצייב םדוסיש הדובעה ירצות תא
 .תורחא רוציי־תורוצ לא

 הלעי — ,29םינוזגיבור ישעמ ,תינידמה הלכלכה לע ,הילע םיביבחש ןויכמו
 םוקמ לכמ ,תיבמו־הדילמ אוה עונצש ,אהיו .ולש יאה לע טןוזניבור המבה לע הליחת

 תוכפהמ ידי לע אלא ףקות ידיל עיגהל לוכי אוה ןיאש ,קוח לע רמול ונילע המ" 28
 ךירדי ר פ) ".רבדב־םיעגונה לש סתעדות־יא לע דסוימה ,עבט־קוח אלא הז ןיא ?תוידוירפ
 ,"םייתפרצ־םיינמרג הנש־ירפס״ב "תימואלה הלכלכה לש תרוקיבל םיקרפ־ישאר" :ס ל ג נ א

 (.1844 סיראפ ,ם קראמ לראקו ה גוד דלונרא תאצוהב
 תא אוה ליעפמ" .ולשמ ןווניבור־תשרפ ול שי ודראקיר ףא /ב הרודהמל הרעה 20
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 הרוחסה .1

 תודובע לש ןתיישעב ,אופיא ,אוה בייחו ,םינוש םיכרצמ םיכרצ קפסל ול חרכה
 גודל ,םיידג ףלאל ,םיטיהר תושעל ,הדובע ילכ ןיקתהל ,םינוש םיגוסמ תוליעומ
 ירהש ,הלאב־אצויכו הליפת יניינעב ןאכ םיחיסמ ונא ןיא .דכו דיצ דוצל ,םיגד
 םינוש יכ םאו .ול בשחית שפונל וז־ןיעמ הלועפו ותאנהל ללפתמ ונלש ןוזגיבור
 לש תונוש תוקסעתה־תורוצ אלא וללה ןיאש ,עדיי־עודי ,םיינרציה וידיקפת םה

 הקוצמה .םדארחדובע לש םה םינוש םינפוא קר :רמוא הווה ,ופוג ןוזניבור ותוא

 ,םינושה וידיקפת ליבשב תקיודמ הקולח ונמז תא קלחמ אהיש ,ותוא הפוכש איה

 ־ללכב םוקמ תוחפ תספות תינומלא הדובעו ,םוקמ רתוי תספות תינולפ הדובע םא

 רבגתהל אוה דייצש ,ןטק םאו לודג םא ,ישוקה תדימב יולת הז רבד — ויתולועפ
 ןוזניבורו ,ךכ לע ותוא דימעמ ןויסנה .יוצרה יתלעותה קפסהה תא גישיש ידכ ,וילע
 חתופ — טעו ויד ,ישאר סקנפ ,ןועש ,םיב הפרטנש הגיפסה ךותמ ליצהש — ונלש
 המישר ליכמ ולש ראטנווניאה סקנפ .ומצעל םיסקנפ־תלהנהב ,ןגוה ילגנאכ ,דימ

 ,םרוצייל תושורדה תונושה תוישעה לש ,ותושרב םייוצמה שומישה־יצפח לש

 תויומכ ליבשב עצוממב עיקשהל ךירצ אוהש הדובעה־ןמז לש ,ןורחא־ןורהאו
 — םימצעה ןיבל ןוזגיבור ןיבש תוקיזה לכ .םינושה םירצותה םתוא לש תומיוסמ

 ,ןאכ ןה תופוקשו תוטושפ ךכ לכ — וידי ומב והשעש ,רשועה תא םיווהמ וללה

 יפ לע ףאו .הריתי ןיחומ־תוצמאתה אלל ןהילע דומעל ךירצ טריוו .מ רמ וליפאש
 .ךרעה לש תוירקיעה תורדגהה לכ ןהב תוזונג ןכ

 לש םילפאה םייניבה־ימי לא ןוזניבור לש תורואה־יאמ ונמצע עיסנ התעו
 — הזב הז םייולת לכהש ,ןאכ ונא םיאצומ יולת־יתלבה שיאה םוקמב .הפוריא

 הנה — תישיא תולת .םירמכו תוטוידה ,םינודאו םילאסאו ,תוזוחא־ילעבו םיתימצ
 תויונבה םייחה־תויושרל םגו ירמוחה רוצייה לש םייתרבחה םיסחיל םג ינייפואה וקה
 בוש ,הנודנה הרבחב דוסי םישמשמ םיישיא תולת־יסחיש םושמ אקוד לבא ,וילע
 םישרתשמ .ןתושמממ הנושה ,תינוימד תומד ושבלי םירצותהו תודובעהש דיוצ ןיא
 לש תילארוטאנה התרוצ .הפוגמ־םיתורישכ הרבחה לש העברו־החרוא ךותב םה

 רוציי לע תדסוימה הרבחב גוהנש יפכ ,התויללכ לע אלו — הדוחיי לע ,הדובעה

 םיתימצ תדובע .תיעצמא־יתלבה תיתרבחה התרוצ ןאכ תש&שמש איה — תורוחסה
 לכש אלא — תורוחס תרציימה הדובעה תדדמנש ךרדכ ,ןמזב איה ףא תדדמנ
 אוה התואו ישיאה ותדובע־חוכ לש תמיוסמ תומכב אוה רבודמהש ,עדוי תימצ

 .ןהוכהרוכרבמ רתוי רורב ,ןהוכל ושירפהל שיש ,רשעמה .וינודא תא ושמשב עיקשמ

 ידכ םדא־ינב ןאכ םישבולש ,יפואה־תוכיסמ תא ךירענ רשאכ ךירענ ,ךכיפלו
 ימוחתב ,םישנאה ןיב םייתרבחה םיסחיה םינפ־לכ־לע — ידדה עגמב אובל

 סחיב ,היחהו גדה תא םיפילחמ דימ ויהיש ,םירחוס תקזחב ,ןומדקה־דייצה תאו ןומדקה־גיידה
 ,םזינורכאנאב לשכנ אוה וז תונמדזהבו .םיפילהה־יכרע םתואב םשגתנש הדובעה־ןמז לש

 הסרובב םילבוקמ ויהש תויתנש־תוטנרל־תואלבטב םישמתשמ ןומדקה־דייצהו ןומדקה־גיידהש
 ,דתיה יכ ,םירבדה םיארנ .םתדובע־ילכ לש תואצוהה בושיח םשל — 1817 תנשב ןודנול לש
 ."ךאוא רמ לש תויליבקמה, ,ונייה ,תונגרובה ןמ ץוח — הדיחי תיתרבח הרוצ קר ול העודי

 (.39 ,38 ׳מע ,״רכו תרוקיבל״ סקראמ לראק)
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 ןוממו !ורוחמ

 לש שובלב םיווסומ םח ןיאו ,םפוג־םהלש םיישיא םיסחיב ןאכ םיעיפומ ,םהיתודובע
 .הדובעה־ירצות ןיב ,םיצפח ןיב םייתרבח םיסחי

 תרבחומ הדובע לש ,רמולכ ,תפתושמ הדובע לש התוהמ לע דומעל ונתוצרב
 תינומדקה התרוצ לא גילפהלו רוזחל םיבייח ונא ןיא בוש ,יעצמא־יתלב ןפואב
 הבורק המגוד .39תוברתה ימע לכ לצא הירוטסיהה ףס לע הנאצמנש יפכ ,וז לש
 תרציימה םירכיא־תחפשמ לש תירפכה תילאכראירטאפה היישעתה ונל שמשת רתוי'
 הלא םינוש םיצפח ,דכו השבלה־ילכ ,דב ,םיטוח ,דקב ,האובת איה־התכורצתל
 ךא ,החפשמה תדובע ,םתדובע לש םינוש םירצותכ החפשמה־ינב תמועל םיעיפומ
 תורציימה ,תונושה תודובעה .תורוחסכ ,ןילמוג־סחיב ,םמצע תמועל םיעיפומ םניא
 — רכו תוטייח ,הגירא ,הייווט ,תומהב־לודיג ,המדא־תדובע — הלא םירצות
 ,החפשמה ידוקפית ןהש םושמ ,תילארוטאנה ןתרוצ תניחבמ ןה םייתרבח םידוקפית
 ילדבה .תורוחסה־רוציי ומכ שממ ,תירוקמ־תיעבט ,הלשמ הדובע־תקולח הל שיש
 — הנשה תופוקת לש רוזחמה םע םינתשמה הדובעה לש עבטה־יאנת ןכו ליגו ןימ
 לש הדובעה־ןמז תא םירידסמ ,החפשמה ינב ןיב הדובעהדחקולח תא םירידסמש םה
 ־ךשמ יפל תדדמנה ,םייטרפה הדובעה־תוחוכ לש וז העקשה םלואו ,םהמ דחא לכ
 ,ןפוג תודובעה לש תיתרבח הרדגה תקזחב הליחתכלמ ןאכ הרורבו היולג ,ןמזה

 לש םירביאכ םדוסימו הליחתכלמ ןאכ םילעופ םייטרפה הדובעה תוחוכש םושמ
 .הלוכ החפשמל רשא ףתושמה הדובעה־חוב

 םהש ,ןירוח־ינב לש ץוביק — םירבדה ןוויג םשל — ונל ראתנ ,הנורחאלו
 הדובעה־תוחוכ תא םה םיעיקשמ תימצע הרכהבו ,םיפתושמ רוציי־יעצמאב םידבוע
 הדובעה תורדגה לכ .דחא יתרבח הדובעדווכ תקזחב ,םיבורמהו םייטרפה ,םהלש
 אלא ,תילאודיווידניא הרוצב אל ךא ׳ןאכ םינשנו־םירזוח ןוזניבור לש ודוסימ
 ,דבלב ולש תישיא תרצות אלא ויה אל ןוזניבור לש וירצות לכ .תיתרבח הרוצב
 לש תיללכה ותרצות ולאו .ןירשימב וליבשב שומיש־יצפח וללה ושמיש ךכיפלו
 ותוא .רוציי־יעצמא שמשמו רזוח וז תרצותמ קלח .איה תיתרבח תרצות — ץוביקה
 ,היחמ־יעצמא תקזחב ,ךרצנ תרצותה לש רחא קלח םלוא .הרבחה ידיב ראשנ קלח

 וזה הקולחה ןפוא .םירבחה ןיב וקלחל ,אופיא ,חרכהה ןמ .ץוביקה ירבח ידי לע
 ־תמר יפלו ופוג יתרבחה רוצייה־ןונגנמ לש דחוימה גוסה יפל ,םעפ לכב הנוש אהי
 רוציי לא דבלב הלבקה םשל .םינרציה לש המיאתמה תירוטסיהה תוחתפתהה
 ךמד ידי לע עבקנ היחמה־יעצמאב ןרצי לכ לש וקלח יכ ,םיחינמ ונא תורוחסה

 הרוצה יכ ,ךחוגמ םודק טפשמ טשפתנ רתויב שדחה ןמזב" .׳ב הרודהמל הרעה 39
 וליפא םירמוא שיו ,םיבאלסל תדחוימ הרוצ איה ףתושמה־ןיינקה לש תינוזנדקה־זויעבטה
 ,םיאמורה לצא המויק תא חיכוהל לכונש ,תינומדקה הרוצה איה .דבלב םיסורל תדחוימ איהש
 תובורמ תואמגוד לש תכרעמ םויכ דוע תמייקו־היוצמ םידוהה לצא ולאו ׳םיטלקה ,םינמרגה
 ,היסאב ףתושמה ןיינקה תורוצב רתוי־תקיודמ הריקח .דבלב ןנברוחב ןקלחב.אולו ,וז הרוצל
 ־יעבטה ףתושמה־ןיינקה לש תונושה תורוצה ךותמ ךאיה ,חיכוהל הלוכי ׳דתיה ,ודוהב דוחיבו
 םיירוקמ,ד־םיסופיטה ,לשמל ,הנה .ותוררופתה לש תונושה תורוצה תולועו־תועבונ ינומדקה
 לש תונושה תורוצה ךותמ םקיסהל ןתינ — ינמרגהו יאמורה ףתושמה־ןיינקה לש םינושה

 (.10 ׳טע ,״רכו תרוקיבל״ :סקראמ לראק) ״.ידוהה ףתושמה ןיינקה
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 הרוחסה .1

 תיתרבחה הקולחה .לופכ דיקפת הדובעה־ןמז אלמי ,אופיא ,הז הרקמב .ותדובע
 םינושה הדובעה ידוקפית ןיב הנוכנה היצרופורפה תא הרידסמ הז ןמז לש תנכותמה
 תא עובקל הדימ םג תחא־תבב הדובעה־ןמז שמשמ ,ינש דצמ .םינושה םיכרצה ןיבו
 ־ללכמ קלח ותואב ותנמ תא םג ןאכמו ,הדובעה־ללכב ןרציה לש תיטרפה הנמה
 םהיתודובע ןיבו םישנאה ןיב םייתרבחה םיסחיה .תיטרפ הכירצל ןתינה תרצותה
 רוצייה םוחתב ןה ,תילכתב םיפוקשו םיטושפ ןאכ ,םיראשנ םהיתודובע ירצותו

 .הקולחה םוחתב ןהו

 ינרצי לש הרבח .ישממה םלועה לש [סקלפר] האובב אלא וביא תדה םלוע
 םהירצותב םיגהונ וללהש ,ךכ לע הב דמוע וללכב יתרבחה רוצייה םחיש ,תורוחס
 םהיתודובע תא םיקיקזמ םה וז תיביטקייבוא הרוצבו ,םיכרעבנ רמולכ ,תורוחסבכ
 איה וז הרבח רתויב תמלוהה תדה־תרוצ — הנש םדא־תדובעכ ,ידדהא תויטרפה
 :תינגרובה התוחתפתהב דוחייבו ,הבש טשפומה םדאה־ןחלופ לע תורצנזו
 ׳וכו םיקיתעה ,םימודקה־םייתאיסאה רוציי,ר־ינפואב .דכו םזיאידה ,תויטנאטסטורפה
 תייוהל םג אליממו ,הרוחסב םירצותה לוגלגל הלעמב־ינש דיקפת אלא עדונ ןיא
 תודעהש לככ תובישח ףיסומו דלוה הז דיקפתש אלא — תורוחס ינרציב םדא־ינב
 ןיב אלא םימייקתמ םניא ןוכנה ןבומב דחסמ־ימע .ןתעיקש לש בלשל תוברקתמ
 ,תומלועה־ןיב םימייקתמה ,סרוקיפא לש םילאל המודכ קיתעה םלועה לש ויתוצרפ
 ־ינונגנמ םתוא .תינלופה הרבחה לש םיקדסו םירוחב םידוהיה םימייקתמש ומכ וא
 הרבחה רשאמ ךורע־ןיאל רתוי םיפוקשו םיטושפ הקיתעה הרבחה לש רוצייה
 קתינ אל ןיידעש ,טרפה־םדאה לש ותתגב־רסוחב םא םדוסי לבא — תינגרובה
 םאו ,םירחא םדא ינב םע םייעבט הדע־ירשק ותוא רשקמה ררושה ןמ ומצע
 התוחנ תוחתפתה תגרד ידי לע םה םינתומ .תודבעו תונדא לש םירישיה םיסחיב
 ־ינב לש םירצה םיסחיה ידי לע ,דכמ עבונש המו — הדובעה לש רוצייה־תוחוכב
 םניב ,אופיא ,םירצ םיסחי ,םיירמוחה םהייח לש הריציה־דילהת ימוחתב םדאה
 תופקתשה תפקתשמו תרזוח שממ־תורצ התוא .עבטה ןיבל םניבו םמצע ןיבל
 ,ישממה םלועה לש תיתדה האובבה .םעו עבט תותד ןהש ,תוקיתעה תותדב תינויער
 םוי־םוי השעמה־ייח לש םיסחיה ןכ םא אלא ,ץראה ןמ ללכב דובעל היושע איה ןיא
 ןיבל םניב תופוקש הנובת־תוקיז לש תומד ,ומויב םוי ידמ ,םדאה ינב יניעב ושבלי
 ־ךילהת לש ,רמולכ ,יתרבחה םייחה־דילהת לש תומדה .עבטה ןיבל םניבו םמצע
 הריציל ךפהיתשכל ,הלש ירותסמה לפרעהדדטעמ תא טושפת זא קר ,ירמוחה רוצייה
 .ןכותמ,דו עדומה םחוקיפל הנותנ אהתש ,ישפוחה םנוצרמ םירבחומ םדא־ינב לש
 ־יאנת לש המילש הכרעמ השורד וא ,הרבחה לש ירמוח סיסב שורד ךכ ליבשב םלוא
 ךורא תוחתפתה־ךרד לש תיעבט האצות אלא םניא םדצמ םה םגש ,םיירמוח םויק

 .םירוסי אלמו

 ךרעה תא — 31תומילשב אל םג םא — החתינ םנמא תינידמה הלכלכה ,הנהו

 — רתויב־הלועמה אוה הז חותינו — ודראקיר לצא ךרעוו־רועיש לש חותינבש יוקילה 31
 ־הלכלכה ירה ,ללכב ךרעל רשא .הז ונרוביח לש יעיברה רפסבו ישילשה רפסב טלבתי
 יפכ ,הדובעה ןיב ,הלולצ העדותבו שוריפב ,םוקמ םושב הניחבמ הניא תיסאלקה תינידמה
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 ןוממו הרוחס

 התסינ אל הימימ ךא .הלא תורוצב יובחה ןכותה תא התליגו ,ךרעה־דועיש תאו
 המ יגפמ הנייה ,הרוצ התוא הז ןכות שבול המ ינפמ :הלאשה תא לואשל וליפא
 תאטבתמ ,הגמזיךשמ ידי לע תנתינה הדובעה~תדימ ולאו ,ךרעב הדובעה תאטבתמ
 יכ ,ןהילע דיעמ ןחוסינ םצעש ,תואחסונ .32?הדובעה רצות לש ךרעה־רועישב

 לש ש-ומישה־ךרעב תמלגתמ איהש לכ ,המצע הדובע התוא ןיבו ,ךרעב תמלגתמ איהש
 תניחבמ םיתע הדובעה תא איה ?קדוב ןכש ,וז הנחבה הניחבמ איה השעמלש ,יאדו .התרצות
 תודובעה ןיב םילידבמשמ יכ ,התעד לע הלוע וניאש אלא .תוכיאה תניחבמ םיתעו תומכה
 ןתדמעה ,רמולכ ,יתוכיאה ןנויווש וא תיתוכיאה ןתודחא שארמ םיחינמ ירה ,דבלב יתומכ לדבה
 "י ם א ר ט י ה ד ו י ט ד תעדל ותמכסה לע עידומ ,לשמל ,ודראקיר .טשפומב םדאדודובע לע

 ירה ,ירוקמה וברשע דבלב םה םיינחורהו םיינפוגה וניתונורשכש ,ירבו ליאוה" :רמואה
 ךותמ קרו ;ירוקמה ונרתא אוה —הדובע לש םיוסמ גוס ,ונייה —הלא תונורשכב שומישה
 םתוא לכש ,ירב ןכו ."רשוע םהל םיארוק ונאש ,םירבדה םתוא םלועל םירצונ הז שומיש
 םיכרע ינש וליפאו ,םירבדל םהל דרע םאו ,םתוא הרציש הדובעה תא םיגציימ קר םירבדה
 וי ט ד) ".ואצי הכותמש ,הדובעה לש (ךרעה ןמ) הזמ אלא הלא םהל ונקנ אל ירה ,םינוש
 ,35 ׳םע ,1826 סיראפ ,ישימח קלחו יעיבר קלח ״היגולואידיאה תודוסי״ :יסארטדדד

 ,1821 ןודנול /ג הרודהמ ,״תיעדמה הלכלכה לש הינורקע״ :ו דרא קי ר ,הוושה .36

 ךותל רתוי הקומעה אוהדתנבה תא סינכמ ודראקיר יכ ,ןאכ םיזמרמ אלא ונא ןיא (.334 ׳מע
 םיגציימ" רשועה תא םיווהמה םירבדה לכש ,דהא דצמ ,רמוא ויטד יכ ,תמא םנמא .ויטד ירבד
 םהיכרע ינש" תא םילבקמ םה יכ ,רמוא אוה ינש דצמ םלוא ;"םתוא הרציש ,הדובעה תא
 תויחטשה התוא ךותל לפונ אוה ךכבו ."הדובעה־ךרע״מ (ןיפילחה־ךרעו שומישהי־ךרע)"םינושה
 (הדובעה — ןאכ) תחא הרוחס לש הכרע תא שארט־החינמ איהש ,תיראגלווה הלכלכה לש

 ארוק ודראקיר .תורוחסה ראש לש ןכרע תא הז לש וחוכב ךכ־רחא עובקל ידכ ,דמ1עו ןותנכ
 .(הדובעה ךרע אלו) הדובע תגצוימ ןיפילחה־ךרעב ןהו שומישה־ךרעב ןהש ,וירבד ךותמ

 ־־־,תשב תגצוימ איהש ,הדובעה לש ינוג־ודה היפואב טעמ ךכ לכ ןיחבמ ופוג אוה םלואו
 קבאתהל ךרוצ האור אוה "תונושה םהיתונוכת ,רשועו ךרע" קרפה לכבש דע — םינפ
 ךאיה ,רבד לש ופוסב ההותו דמוע אוה ןכ־לעו .י י ם .ב .י דחא לש תופודשה ויתועדב
 ,ינש דצמ ,ויטד םיכסמ ןכ־יפילע־ףאו ,ךרעה־רוקמכ הדובעה רבדב אוהדתעדל םיכסמ ויטד

 .ךרעהידשומ ןיינעב ייס לש ותעדל

 חותינה ךותמש ,תיסאלקה תיעדמהדדלכלכה לש םיידוסיה היתונורסחמ דהא והז32
 איה־איהש ,ךדעהדורדצ תא תולעהל םלועמ החילצה אל ,הרוחס,ד־ךרע לש טרפבו ,הרוחסה לש

 ןוגכ ,היגיצנ יבוט ידי־לע אקדדד — איה הנד ךרעהדורוצב .ץפילחיךרע ותוא השועה
 עבטל הצוחמ רשא רבדבב וא ,דירומ וניאו חלעמ ועאש רבדבכ — ודראקירו תיממ ,א
 לכ תא עלבש אוה ךדעה־רועיש לש חותינהש ,הזב קר וניא ךכל םעטהו .המצע הרוחסה
 ,רתויב תטשפומה הרוצה איה הדובעהדררצות לש ךרעה־תרוצ .רתוי־קומע םעטה .הבלדהמושת

 רוצייה לש דחוימ גוסכ הז ןייפאתמ ךכבו ,ינגרובה רוצייחךפוא לש ,רתויב תיללכה םג לבא
 תא וב תוארל םיעוט םא ,ןכ־לעו .ירוטסיהה ומוקמ ןמזבידב םג ול ןתינ אליממו ,יתרבהה
 דהוימה תא םג תואדל אלש םיעוט חרכהב ירה ,יתרבחה רוצייה לש תיחצנה עבטהדורוצ
 ,ןוממהדורוצ 'תא — תפסונה התוחתפתהבו ,הרוהסה־תרוצ תא רמוא הווה ,ךרעהדחרוצבש
 ותדידמ ןיינעב ןיטולחל םהיניב םימיכסמ םלוכש ,הלכלכ~ימכח :ןאכמ .דכו ,ןוההדורוצ תא
 ןמ תודגנתמ תורבס לש בר־ברע םלצא אצומ התא — הדובעה־ןמז ידי .לע ךרעהירועיש לש
 רבד יללכה טנלאויוקאה לש תרמגומה ותומד לע ,רמולכ ,ןוממה־גשומ לע הצקה לא הצקה
 קופיס אוצמל דוע םילוכי ןיא ןאכש ,לשמל ,תואקנבב ןוידה תעב הערכה ידכ דע טלבתמ הז

 תשדוחמ תיטםיליטנאקרמ־הטיש; ךכל דוגינב המק ךכיפלו .ןוממה לש תושודנה תורדגהב
 קר — דמאנש בטומ — וא ,תיתרבחה הרוצה תא אלא ךרעב האור הניאש ,(דכו לינאג)
 דדלכלכ םשב :דימתל תחא ,ןאכ ריענו — ,תומצע לכ הלוטנה הלש ןיעהיתיאדמ תא
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 הרוחסה .1

 ולאו ,םדא~ינב לע רוצייהיךילהת טלתשה הב רשא ,הרבח לש הרוצתל ןה תוכייש
 לע תולבוקמ הלא תואחסונ ״״ ,רוצייה־דילהת לע טלתשהל קיפסה אל ןיידע םדאה
 ומכ שממ ,וילאמ רבתסמ יעבט־חרכה ןתויהל הרבח התוא לש תינגרובה העדותה
 ־ןונגנמ לש תוינגרוב־םורט תורוצב תונגרובה הנד ךכיפל .הפוג תינרציה הדובעה
 .33תורצנה ינפלש תותדב םיגד ויה ,לשמל ,הייסנכה תובאש ךרדכ ,יתרבחה רוצייה

 םזישיטפה ידי לע הלכלכה־ירקוח לש םתצקמ ועתינש ,וז הייעת הלודג המכ

 תא הלעמו־תרקוחה ,ךליאו יטפ .ו לש וימימ ,הלכלכדורות'לכ ארוק ינא תיסאלק תינידמ
 הניאש ,תיראגלווה הלכלכה־תרותמ לידבהל ,םיינגרובה רוצייהייאנת לש ימינפה ףוריצה
 תדמתמ הסיעלב איה הריגדולעמ וזו ?דבלב ןיעיתיארמלש ףוריצה ךותב אלא תלגלגתמ
 *תוחונ תורבסה אוצמל ידכ לכה — ןמזמ תיעדמה הלכלכה־תרות הל הנמיזש ,רמוחה לש
 הזמ ץוח ךא ;תונגרובה־תיב לש שומישה יכרצל ,לוכיבכ ,רתויביתוסגח תועפותל לבקתהל
 רוצייה ינכוס לש םיריהיהו םילפתה־םיפודשה םיגשומה תא תחקול איהש ,ךכב איה תקפתסמ
 םהילע הזירכמו תוינדפקו תויתטיש םהב הסינכמ ,תומלועבשדדאנה םמלוע רבדב ינגרובה

 .תויחצנ ת1תימא לעכ
 לש םיגוס יבש אלא םימייק ןיא םדידל .ונימב דחוימ ןפואב םיגהנתמ הלכלכה־ימכח" 33
 תונגרובה לש ,םה םייתוכאלמ תוילאדואיפה לש היתודסומ .םייעבטו םייתוכאלמ ,תודסומ
 םתד הניאש תד לכ .תד יגוס ינש םינומ םה ףאש ,םיגולואיתל םה םימוד דכב .םייעבט
 לבא ,הירוטסיה התיה היה ,ןכבו — .איה הולא־תולגתה םה־םתד ולאו ,איה תישונא האצמא
 היפוסוליפל הבושת .היפוסוליפה לש התולד" :סקראמ ל ר א ק)".תמייק הניא בוש וישכע
 המדמה ,איטסאב ןודאה תמאב ךחוגמ (.113 ׳םע ,1847 ,ךודורפ .מ תאמ תולדה לש
 םא םלוא .דבלב לזגה לע אלא םיסנרפתמ ויה אל םינומדקה םיאמורהו םינויה יכ ,ובלב
 וא לוזגל המ ןמזה לכ היהיש ךרוצה ןמ ירה ,לזגה לע תובורמ םיבש תואמ ךשמב םייח
 רוציי־דילהת היה םיאמורלו םינויל ףאש ,אופיא ,המוד .דימת דצוייו־שדחתי לזגה רבדש
 הלכלכהש ומכ שממ ,םהדכמלועל ירמוח םיסב השמישש ,םהלשמ הלכלכ :רמוא הווה ,םהלשמ
 דסוימה רוצייךפוא יכ ,איטסאב רובס אמש וא .ונימי לש םלועל םיסב תשמשמ תינגרובה
 ןכוסמ עצמ לע ומצע דימעמ אוה ירה ,ןכ םא ? לזג־תטיש לע דסוימ ,וכידבע־תדובע לע
 תא ךירעהש ותכרעהב העט ,םלטוטסירא לש ותומכ ,תועדה־יגוה קנע םא .דואמ

 ותכרעהב ,אי ט םאב לש ותומכ ,הלכלכה־ימכחב סננ קדצי המ־םושמ — םידבעה־תדובע
 רוציקב תוחדל ידכ וז תונמדזהב שמתשמ ינירה — ן זחיכשזו־הדובעה תא ךירעמ אוהש
 "תינידמה הלכלכה תרוקיבל" ירוביח תאצ םע ינקירמא־ינמרג ןותעב ידגנ ונעטש ,הנעט
 לכב ול םימיאתמה רוצייה~יסחיו םיוסמ רוצייךפואש — יתפקשה יכ ,םש דמאנ .1859 תנשב
 לע־ןיינב םקומ וילעש ,ישממ דוסי שמשמה אוה הרבחה לש ילכלכה הנבמה" יכ ,רוציקב ? תע
 רוצייהךפוא" יכ ,"הרבחה לש תומיוסמ העדותדוורוצ תומיאתמ הז הנבמל יכו ,ינידמו יטפשמ
 — ״,וללכב ,ינחורהו ינידמה ,יתרבחה םייחה־דילהת תא הנתמה אוה םיירמוחה םייחה לש
 ,םיירמוחה םיניינעה וב םיעירכמש ,םויכ ונמלוע יבגל ןוכנ םנמא הז לכ יכ — [םש דמאנ]
 הטלשש ימורו אנותא יבגל אלו ,תוילותאקה הררששכ םייביבה־ימי יבגל אל ןוכנ וניא לבא
 ,ולא תורמא יכ ,שארמ־חיגהל אוהש-ימל ול חונש ,רבדה רזומ :לכ םדוק .תוינידמה ןהב
 םוחתל ץוחמ ראשיהל ולכי — קיתעה םלועה לעו םייניב,ד־ימי לע ,אלוכ אמלעל תועודי
 לע תויחל ול ןתינ אל םייניבהי־ימי לש םלועהש ,רורב םוקמ לכמ .והד־ןאמ לש ויתועידי
 ,םתסנרפ תא ואצמ הבש ,וז ךדד :אברדא .תוינידמה לע — קיתעה םלועהו ,תוילותאקה
 .עירכמה דיקפתה תא תוילותאקה םשו תוינידמה ןאכ האלימ המ״ינפמ ,ונל הריבסמש איה
 ,תעדל ידכ ,תיאמורה הקילבופרה תודלותב ,לשמל ,הבורמ תואיקבב אקוד ררוצ ןיא ,בגא
 יטוביק ןוד רבכ ירה ,רחא דצמ .איה־היתודלות דוס תושמשמ יעקרקה ןיינקה תודלות יכ

 םע הנש הדימב םילשהל הלוכי תדדונה תוריבאה יכ ,ובלב המדמ היהש ,ותועט לע שנענ
 .הרבחה לש תוילכלכה תורוצה לכ
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 ןוממו הרוחס

 לש הדובעה תורדגהש ,ןיעדויארמ התוא ידי לע ,ונייה ,תורוחסה־םלועב קובדה
 לע וז הלפת־תממעשמ תקולחמ ראשה ןיב דיעת ,םיצפח־לש־הרוצ ושבל הרבחה
 יתרבח גהונ ןיפילחה־ךרעו ליאוה .ןיפילחה־ררע לש ותווהתהב עבטה לש ודיקפת
 אוה ןיא בוש ,םימצעה ןמ םצעב העקשוהש הדובעה תא וב עיבהל ,אוה םיוסמ

 .לשמל ,תורטשה־רעשמ רתוי עבט־רמוח ליכהל לוכי
 לש רתויב תחתופמ יתלבהו רתויב תיללכה הרוצה איה הרוחמה־תרוצו ליאוה
 ,ףקות ותוא הל עדונ אל םג םא ,עיפוהל המידקה הז םעטמו — ינגרובה רוצייה
 רשפאש ,ונילע המוד ךכיפל — ונימיב הל עדונש ,ינייפואדק ותוא אל םג ןכ־לעו
 תורוצב ולאו .הלש יטסישיט^ה יפואה תא ,תיסחי הדימב ,הלקנ־לע ףושחל דוע
 היתוילשא תועבונ ןכיהמ .תוטשפ לש וז ןיע־תיארמ וליפא תמלענ רתוי תוישממ
 םיגציימ יכ ,ףסכהו בהזה תייאר ךותמ התליג אל הטיש התוא ? תועבטמה־תטיש לש
 ילעב עבט־ימצע לש הרוצ םהב התאר אלא ,יתרבח רוציי־סחי ,ןוממ תקזחב ,םה
 ךות ,תולדגב הלעמלמ הטיבמה ,תינרדומה הלכלכהו .תואלפומ תויתרבח תונוכת
 שממ ספתנ יטםישיט9ה הביט ןיא םולכ — תועבטמה־־תטיש לע ,זוב־לש־גולגיל
 הילשאה המלענ זאמ רבע ןמז המכו ? ןוהב לפטל איה הליחתמשמ ,םיידיב

 ן הרבחה ןמ אלו ,המדאה ןמ הלדג עקרקה־תטנרש ,תיטארקויזיפה
 ןיינעב תחא המגוד דוע ןאכ איבנש ונייד ,רחואמה תא םידקהל אלש ידכ םלוא
 יכ ,רשפא :ךכ תונעוט ויה ,תורוחסל ןושל הנתינ ילמלא .הפוג תורוחסה־תרוצ
 ןיא ,םימצע תקזחב ,ונל ךא .וב תונעל םדא־ינבל אוה ןיינע וגלש שומישה־ךרע
 אשמו־עגמה :היאר־אהו .ונבש ךרעה הז ירה — םימצעכ ,ונל דעונש המ .דעונ אוה
 ,התעו .דבלב ןיפילח־יכרעכ אלא תידדה הקיז ונל ןיא .תורוחס־ימצע תקזחב ונלש
 (ןיפילח־ךרע) ךרע" :הרוחסה לש הנורג ךותמ ןלכלכה רבדמ דציכ ,וניזאהו ואוב

 הז עמשמב ךרע .םדא לש ותנוכת (שומיש־־ךרע) רשוע ;אוה םימצע לש הנוכת
 םדא לש וראת (שומיש־ךרע) רשוע" .34"רשוע ןכ ןיאש המ !ןיפילח חרכהב ללוכ
 — םולהי וא תילגרמ ;אוה רישע ,רוביצ וא ,םדא .תורוחס לש ןראת — ךרע !אוה
 אל הכ דע .85"םולהי וא תילגרמ תניחב םהל ךרע — םולהי וא תילגרמ ...ךרע־ירקי
 תוילגתה־ילעב םלוא .םולהיב וא תילגרמב ןיפילח־ךרע יאמיכ םוש ןיידע הליג
 תוקמע לע תדחוימ תוכז םמצעל םיעבות םהו — וז תימיכ תומצע וליגש ,םיילכלכה
 ז9חה־תולוג0ב יולת וניא םיצפחה לש שומישח־ךרעש ,םיאצומ םה — תיתרוקיב
 הדבועה תשמשמ םהירבדל רושיאו .םה םיצפח רשאב םהל דעונ םכרע ולאו ,םהבש
 ,ןיפילח־השעמ ילב םדאה ליבשב שממתמ םימצעה לש שומישה־ךרעש ,הרזומה
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 הרוחסה .1

 וניא םימצעה לש ךרעה ולאו ,םדאו םצע ןיבש רשי סחי ךותב שממתמ ,ונייה
 ונורכזב הלעי אל ימ .יתרבח ךילהתב ,רמולכ ,ןיפילחה־השעמב אלא ,שממתמ
 ותוינוציח" :רומאל ,לוקיס הלילה־רמושל ול ןנשמש הז ,בוטה איירבגוד תא ןאכ
 אב חז רבד — בותכו אורק תעד ולאו ;איה תוביסנה תנתמ םדא לש האנה

 .36"עבטה ןמ

 ינש קרפ

 ןיפילחה־ךילהת

 םיווצמ ךכיפל .ידדהא ופלחתי ןהילאמ אלו קושה לא וכלי ןהילאמ אל תורוחסה
 ךותמו ,ןה םימצע תורוחסה .תו־חחסה־ילעב םה ,ןהירמוש לצא ךלילו־רוזחל וגא
 ןושל ,ךכל ךחירכהל ודיב — ונוצר תושוע ןה ןיא .םדאל דגנתהל ןחוכב ןיא ךכ
 תורוחסה־ירמוש םיבייח ,תורוחסכ ,הזל .דז הלא םימצע קיקזהל ידכ .3ךתחקל :רחא
 חקול דחאה ןיאש אצמנו ;םימצע םתואב ןכוש םנוצרש ,םישיא גהנמ הזב הז גוהנל
 דרפנ אוהש םע ,םהמ דחא לכ ,רמולכ ;הז לש ונוצרמ אלא ורבח לש הרוחסה תא
 ףתושמה ינוצר־טקא תועצמאב ורבח לש הרוחסה תא ומצעל סכנמ ,ולש ותרוחסמ
 ־סחי .םיימרפ ןיינק־ילטבכ ןילמוג־תרכה הזב הז ריכהל םיבייח םהש ירה .םהינשל
 ןוצרבש ־סחי — ואל םאו יקוח חרואב חתפתנש םא ,הזוחה :ותרוצ — הז יטפשמ

 ןותנ ,ינוצר וא יטפשמ ,הז סחי לש ונכת .ילכלכה סחיה ףקתשמו־רזוח וב ,אוה
 ,הריתס־יגיצנכ אלא ,הז דגנכ הז ,ןאכ םימייק םישיאה ןיאו .38ופוג ילכלכה סחיב

 ןיפילחה ךרע תא ךפהש ,ודראקיר דגנ םינעוט ילייב .ם ו "תופקשה״ה רבהמ 36 ״
 םיקזחומש ,ןיע־תיארמלש תויסחיה תא :אוה ךופהנו .טלחומ והשמל דבלב יסחי והשממ

 סחיה לע ודראקיר דימעה ,ןיפילח~יכרע תקזחב ,תוילגרמו םולהי ןוגכ ,הלא םירבד הב
 .דבלב םדא־תדובע לש םייוטיבכ םתויסחי לע ,ןיעדחיארמ התוא ירוחאמ זונגה ,יתימאה

 קר ירה — תערכמ הבושת אל לבא ,הסג הבושת ילייבל ול ובישה ודראקיד-ידימלת םא
 וא ךרעה־תרוצ ןיבו ךרע ןיבש ימינפה רשקל רבסה ואצמ אל ומצע ודדאקיר לצאש םושמ

 ךיפילחה־ךרע
 תורוחסה ןיב תופוכת ואצמנ ,םימשדוארי לש ןיטינומ הל ואציש ,12דד האמב 37
 תורוחסה ןיב םימי םתוא לש יתפרצ ררושמ ,לשמל ,הנ1מ ךכ .דואמ םינידע םירבד וללה
 דפו תודלג ,השירח־ילכ ,תורוע ,םיילענ ,םידגב־יגירא דבלמ — ידנאל קושב תויוצמ ויהש

 .[״£6ט1מ!68 £01168 (16 !61גע 601ך>8״] ןפוג תא תורכומה ,םישנ םג
 "יחצנה קדצה" לאידיא תא ,ולש קדצה־לאידיא תא ןודורפ באוש הליחת 38

 ;תורוחסה רוציי דגנכ םילוקשה םייטפשמה םיסחיה ךותמ ["]1x81:106 61:61־116116"]
 יכ — וימעב-לעב ינגרוב לכ ליבשב ךכ~לכ הבירע — היאר םג תנתיב ךכ ידי לע ,בגא
 תא :רדסה תא אוה ךפוה ךכ־רחא .איה תיחצנ ,קדצכ ,איה ףא תורוחסה רוציי לש הרוצה
 יפל בצעלו־דוונשל אוה רמוא ,ךכל םאתומה ,ישממה טפשמה תאו ישממה תורוחסה רוציי
 לש םייתימאה םיקוחה תא רוקחל תחתש ,יאמיכ ותוא לע םירמוא ונייה חמ .הזה לאידיאה
 בצעלו־תונשל הצריו אובי — תומיוסמ תומישמ הלא דוסי לע רותפלו םירמוחה־ףוליח

 ["!131:111יג111:6"] "תויעבטה" לש "תויחצנה תואידיאה" חוכב םירמוחה־ףוליח תא
 "יחצנה קדצה" תא רתוס "ךשנה״ש ,םירמוא םא .י[״8,91מ11;6״נ "הבריקה" לשד
 תוידדהה" תאו ["6x;61 3111£6>6־^16116,,] ״יחצנה ןויוושה״ תאו ,[^]1181106 61:61*116116 ]

69 



 ןוממו הרוחס

 יפואהדווכיסמ יכ ,ללכב אצמנ תוחתפתהה ךשמהב .תחנחס־ילעבכ — ןכ לעו
 ,םיילכלכה םיסחיה לש תויצאקיפינוזרפה אלא ןניא םישיאה לש תוילכלכה

 .תידדה הקיזב םישיאה םיאב הלא לש םהיאשונבו
 הליבשבש ,הדבועה וז ירה הרוחסה ןיבו הרוחס,ד־לעב ןיב ,םצעב ,לידבמש המ
 לכה־הוושמ התויהב .הלש הכרעל העפות־תרוצ אלא וניא רחא הרוחס־ףוג לכ
 שפנ־יפוליח קר אל ,ףלחתהל תנמוזמו־תנכומ יהירה הד־׳למ־ןקיניצו [1,6\׳01161י]
 רועיכה ןמ רתוי הב שי םא וליפאו — תרחא הרוחס לכב ,ףוג־יפוליח םג אלא
 יבגל שוחה הרוחסל הל רסחש ,הז ןורסח .בי הנדוטיראמ לצא רשאמ סואימהו
 .רתויו וישוח תשמחב ומילשמו הרוחסה־לעב אב — הרוחסה־ףוג לש תושממה
 היה אל ,ןכ־ילמלאש .ןירשימב שומיש־ךרע םוש וליבשב הל ןיא — ולש ותרוחס
 ןירשימב הל ןיא וליבשב .טירחא ליבשב — הל שי שומיש־ךרע .קושל התוא ךילומ
 ־יעצמא איה אליממו ,ןיפילח־ךרעל־אשונ איה תשמשמש ,הז שומיש־ךרע אלא
 השומיש־ךרעש ,תרחא הרוחס תרומת ותושרמ הריבעהל אוה הצור ךכיפל .39ןיפילח
 ־יכרעו ןהילעב ליבשב שוזניש־יכרע־אל ןה ןלוכ תורוחסה לכ .ותעד תא חינמ
 רבעמ םלואו .דיל דימ,רובעל ,ןלוכ לע ,ןהילעש ירה .ןהילעב־םניאשל ןה שומיש
 ידדהא ןתוא םיקיקזמ הלא ןיפילחו ,ןהלש ןיפילחה תא הווהמה אוה די לא דימ הז

 הליחת שממתהל תוכירצ תורוחסהש ןאכמ .םיכרעכ ןתוא םישמממו םיכרעכ
 .שומיש־יכרעכ שממתהל ולכויש ינפל ,םיכרעכ

 ולכויש ינפל שומיש־יכרעכ ןתנוכת תא הליחת חיכוהל ןהילע ינשה דצמ
 אלא ,ןיינמב הלוע הרוחסב תעקשומה תישונאה הדובעה ןיא ןכש .םיכרעכ שממתהל
 םייושע ןיפילחה קר םלואו .םירחא ליבשב תלעות המע שיש הרוצב האצוה ןכ םא
 תא קפסל ידכ הרצותב ,אופיא ,שי םאו םירחאל הדובעה איה הליעומ םא ,דיעהל

 .םירחא לש םהיכרצ
 ,תרחא הרוחס תרומת ותושרמ ותרוחס תא ריבעהל הצור תורוחס־לעב ןיא
 םישמשמ ןיפילחה ןיא וז הניחבמ .ולש ךרוצ קפסמ וז לש שומישה־ךרע ןכ םא אלא
 ותרוחס תא שממל אוה הצור ינשה דצמ .דבלב ילאודיווידניא ךילהת אלא ול
 םא ןיב ,ופוג ךרע ותוא תלעב ,ול היוצר ,תרחא הרוחס לכב השממל ,רמולכ ,ךרעכ
 .תרחאה הרוחסה לעב ליבשב שומיש־ךרע םושמ ותרוחסל הל ןיא םא ןיבו הל שי

 "תויחצנה תותימאה" ראש לכ תאו ["1111111131116 6161־116116״] "תיחצנה־
 ,הייסנכה־תובא ועדישמ "ךשנ״ה לע רתוי ךכב םיעדוי םולכ — [״¥61־11:68 61611161168״]
 הנומאה תא, [״£1*3,06 61:61־116116״] ״יחצנה דסחה״ תא רתוס ׳ךשנה ,אוה :םירמוא ויהשכ
 [״¥0101116 6161־116116 ״םיהולא לש יחצנה ונוצר תא״ ,["£01 6161־116116״] ״תיחצנה
 <16 <11611״] ?

 רשאב ץפח לכל דחוימ ןושאר שומיש — .סכנ לכ לש םישומישה םה םיינש ןכש״ 39
 תויהלו הליענל שמשל :לדנסה לש וישומיש ,ןוגכ !ואל ,ינשה שומישה ולאו ,ץפח אוה
 דבי׳יב לדנסה תא ףילחמש ימ םג ןכש ,לדנסה לש םה שומיש־יכדע םהינש .ןיפילחל ןחינ.
 םהב שמתשמ אוהש אלא .םילדנס םה רשאב םילדנסב שמתשמ ,תונוזמב ןוגכ ,ול רסחה
 ,סלטדטסירא) ".ןיפילח םשל םייק לדנסה ןיא ןכש .םהלש יעבטה שומישהךפואב אלש

 (.9 קרפ ,ןושאר רפס ,״הקילבופרה״
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 זיפילחזזידילהת .2

 ךילהת ותואש ,ןכתיי אל ירהו .יללכ יתרבח ךילהת ןיפילחה ול םישמשמ וז הניחבמ
 ילאודיווידניא ךילהת םג — םלוכ תורוחסה־ילעב לכ ליבשב ,ןמזברב שמשי ופוג

 .דבלב יללכ יתרבח ךילהת םגו דבלב
 טנלאויוקא הרז הרוחס לכב האור הרוחסה־לעב .ןויע רתיב רבדב לכתסנ הבה
 ליבשב יללכ טנלאויוקאכ אוה־ותרוחס תא אוה האור ךכיפלו ,ולש ותרוחסל דחוימ

 ןיא בוש ,ךכ םה ףא םיגהונ תורוחס־ילעב לכש ןויכמ ,םלואו .תורוחסה ראש לכ
 הרוצ תורוחסה לצא אצומ התא ןיאש ןאכמו ,יללכ טנלאויוקא תשמשמ הרוחס םוש
 םיכרע תקזחב תוושכ ןעבקל רשפא היפלש ,הרוצ — יסחי ךרע לש תיללכ
 לומ וז ללכב תודמוע ןה ןיא בוש ךכיפלו .ךרע־ירועיש תקזחב וזל וז ןתוושהלו

 .דבלב שומיש־יכרעכ וא םידצותכ אלא ,תורוחסכ וז
 תישארב ע :טסואפ חסונב םירהרהמו םתכובמב ונלש תורוחסה־ילעב םידמוע
 םיקוחה .םירהרהמ וליחתהש ינפל השעמ ושעו וללה ודמע רבכ ןכ~לעו ,השעמה היה
 םה ןיא .תורוחסה־ילעב לש יעבטה־םרציב הלועפ ידיל םיעיגמ הרוחסה־עבטב רשא
 אלא ,תורוחס תקזחב אליממו ,םיכרע תקזחב ידדהא םהיתורוחס תא קיקזהל םילוכי

 טנלאויוקא לאכ ,הדגנכו ,יהשלכ תרחא הרוחס לא םהיתורוחס תא וקיקזי ןכ םא
 לוכי דבלב יתרבח השעמ קר ,םלואו .הרוחסה חותינ ךותמ ונינש הז רבד .יללכ
 ראש לכ לש תיתרבחה הלועפהש ,ןאכמ .יללכ טנלאויוקאל תמיוסמ הרוחס ךופהל
 .ןהיכרע תא ןלוכ וללה וגציי הבש ,תמיוסמ תחא הרוחס ללכה ןמ השירפמ תורוחסה
 הרוצ שמשל יתרבח ףקות הל ןתינו וז הרוחס לש עבטה־תרוצ תרחבנ ךכבו

 ,הרוחס התוא תלבקמ יתרבחה ךילהתה ידי לע :םידמל ונאצמנ .תיטנלאויוקא
 .יללכ טנלאויוקא שמשל — דחוימה יתרבחה דוקפיתה תא ,ללכה ןמ השרפוהש

 אלו ,היחל םתלודגמו םחוכמ ונתי םהו תחא העד םהל שי" .ןוממ — איה תייהנ ךכו
 ."המש רפסמ וא היחה םש אוהו ,םתוחה תא אשי םא־יתלב רוכמלו תונקל שיא לכוי.

 .(הספילאקופא)
 םיוושומ וידי לעש ,ןיפילחה־ךילהת לש תיחרכה האצות אוה ןוממה שיבג
 םע .תורוחסל השעמל םה םיכפהנ ךכ־םושמו ,םינוש םיגוסמ הדובע־ירצות השעמל
 םודרה דוגינה חתפתמ ,ןיפילחה־ךילהת לש תירוטסיהה ותוקמעתה־ותובחרתה
 הז דוגינל תוושל חרכהה .ךרעה ןיבל שומישה־ךרע ןיבש דוגינה ,הרוחסהדמטב
 ,הרוחסה־ךרע לש תיאמצע הרוצ תעיבק ידיל איבמ ,ןתמו־אשמ יכרצל ,ינוציח יוטיב
 הלפכנ :התומילשב הרוצ התוא הגשוה םא־דע טוקשי אלו חוני אל חרכה ותואו

 םילגלגתמ הדובעה־ירצותש הדימב הב :ךכיפלו .ןוממלו הרוחסל התיהו הרוחסה
 .40ןוממב הרוחס לש לוגלגה ללוחתמ — תורוחסב

 הרוצ ,דחא דצמ ,ןאכ שי ירה ,םייעצמא־יתלב ןיפילח םירצות םיפילחמשכ

 חיצנהל רמואה ,ינגרובריעזה םזילאיצוסה לש ותופירח לע אנ־וטפשו ואוב ןאכמ 40
 תא לטבל ,רמולכ ,"הרוחסו ןוממ ןיבש הריתסה" תא ןמזב־וב קלסלו תורוחסה־רוציי תא
 תא לטבל היה רשפא דכב אצויכ .הריתס התוא ךותב אלא םייק אוה ןיא ןכש ,ופוג ןוממה
 תרוקיבל" :ירוביחב האר דכ לע רתוי תוטרפב .תוילותאקה תא םייקלו רויפיפאה תנוהכ

 .דליאי 61 ׳מע ,״תינידמה הלכלכה
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 ןוממו הרוחס

 וניארש יפכ] הרוצ התוא .וז הרוצ ןיידע הרסח ינש דצמו ,טושפה ךרעה־יוטיב לש
 ־יתלב םירצות־יפילה לש הרוצה .ב הרוחס >׳ = א הרוחס צ :התיה [הלעמל
 םיצפחה ןיא ןאכ .41ב שומיש־ץפח ץ = א שומיש־ץפח צ :איה םייעצמא
 ידי לע תורוחס םה םישענ אלא ןיפילחה־השעמ ינפל תורוחס םישמשמ בר א

 ־ךרעל ךפהיל תורשפאה שומיש־ץפחל ול ןתניתש ,ןושאר ןפוא .ןיפילחה־השעמ
 שומיש־ךרע לש תפדוע.תומכ תניחב ,שוזניש־ךרע־אל תניחב ותויה אוה ,ןיפילח
 ךכיפלו ,םה םדאל רבעמ םמצעלשכ םימצעה .וילעב לש םירישיה ויכרצמ הלעמל
 דומעל אלא םיכירצ םדא־ינב ןיא ,ןילמוג־תרבעה היהת וזש ידכ .הרבעהל םה םינתינ
 םינתינה םימצעה םתוא לש םייטרפ־םילעבכ ,הקיתשבש־המכסהב ,הז ינפב הז
 לש הזכ םחי ,םלואו .הזב הז םייולת־יתלב םישיאכ — ךכ ידי לע אקודו ,הרבעהל
 התרוצ םא ןיב ,תירוקמ־תיעבט הליהק לש הירבח לצא יוצמ וניא תידדה תוירכנ
 ־ןיפילח .דכו ,הקניא־תנידמ ,הקיתע תידוה הדע וא ,תילאכדאירטאפ החפשמ וז לש
 םע ןעגמ־תודוקנב — ונייה ,תוליהקה תומייתסמ םש םוקמב םיליחתמ תורוחס־לש
 םימצע םעפ םישענשמ םלוא .תורחא תוליהק לש םירבח םע וא ,תורחא־תוליהק
 הליהקה ייחב ,םינפ יפלכ םג תורוחס םישענו םירזוח םה בוש ,ץוח יפלכ תורוחסל
 םה םישענ .ןיטולחל יירקמ אלא וניא םהלש יתומכה ןיפילחה־סחי הליחתמ .המצע
 ־ךלוה םייתניב .ידדהא םריבעהל םיצורש ,םהילעב לש ןוצר־השעמ ךות ןיפילח־ינב
 לושעמ לע הרידתה הרזחה .םירחא לש שומיש־יצפחל הז ךרוצ ,טעמ־טעמ ,שרתשמו

 ויהיש ,חרכהה םימיה ךשמב הלוע ךכיפלו .רידס יתרבח ךילהתל ותכפוה ןיפילחה
 העש התואמ .ןיפילח ךרוצל הדובעה־ירצותמ קלח תוחפל ,הליחת־הנוכב ,םירציימ
 הכירצה ליבשב םירבד לש םתוליעי ןיבש הדרפהה ,דחא דצמ ,תקזחתמ ךליאו
 .םהלש ןיפילחה־ךרעמ דרפתמ םשומיש־ךרע .ןיפילחה ליבשב םתוליעי ןיבו הרישיה
 סחיל השענ — ינשה דצמ — ,הזב הז םיפלחתמ םה ויפלש ,יתומכה סחיה ולאו

 .ךרע־ירועישכ םבציימו לגרהה אב .םרוציי םצעב יולתה

 רישי ןיפילח־יעצמא הרוחס לכ תשמשמ םירצות לש םייעצמא־יתלבה ןיפילחב
 איהש הדימב קר ךא — הילעב־וניאשל טנלאויוקא איה תשמשמו הילעבל
 ךדע־תרוצ ןיידע תלבקמ הניא וז ןיפילח־תרוחסש ירה .ןורחאה ליבשב שומיש־ךרע
 לש ילאודיווידניאה ךרוצב היולת־יתלב וא ,המצע לש שומישה־ךרעב היולת־יתלב
 תורוחסה לש ןהיגוס יובירו ןתומכ לודיג םע חתפתמ וז הרוצב חרכהה .םיפילחמה
 .םלועל ואב םיכורכ ונורתפל םיעצמאהו דיקפתה .ןיפילחה־ךילהת ךותל תוסנכנה
 םהיתורוחס תא תורוחסה־ילעב םיפילחמ ויפלש ,ןתמו־אשמ םלועל לוחי אל
 לש וימוחתב ופלחויש אלב — הלאל הלא ןתוא םיוושמו תורחא תונוש תורוחסב
 ,דיחיו דחא .ישילש הרוחס־גוסב םינוש םילעב לש תונוש תורוחס ןתמו־אשמ ותוא.

 תשמשמ איהש םע ,תישילש הרוחס התוא .םיכרע תקזחב וילא וושוי וללהש אלבו
 םימוחתב אולו ,ןירשימב תשבול יהירה ,תורחא תונוש תורוחסל ךרע־הווש

 תאז םיאצומש יפכ — אלא ,הזב הז םינוש שומיש־יצפח ינש םיפילחמ ןיאש ןמז לכ 41
 ,ישילש םצעל טנלאויוקאכ היבוברעב םימצע לש תומכ םיעיצמ — םיארפה לצא תופוכת

 .םידמוע םתליחתב ןיידע ,םפוג םה ,ןירשימב םירצותה־יפילח םג ירה
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 ןיפילחה־ךילהת .2

 יללכ טנלאויוקא לש וז הרוצ .יתרבח וא יללכ טנלאויוקא לש הרוצ ,םימצמוצמ
 .םלועל התוא איבהש ירקמה יתרבחה עגמה לש ותעיקשו ותיילע םע תעקושו הלוע
 ־יפילח לש םתוחתפתה םע דא .התרבחל וא וז הרוחסל ,תיעראו תופילח ,איה תעדונ
 ־תרוצב תשבגתמ איהש וא ,םידחוימ תורוחס־יגוס לא ןיטולחל .איה תרמצנ תורוחסה

 ראשיתש ,הרוחס־גוס ותוא אהי המ ,דבלב הרקמב אלא יולת הז ןיא הליחתמ .ןוממ
 איהש וא ןוממה־תרוצ .ללכ ךרדב ןאכ תועירכמ תוביסנ יתש םלואו .וב הקובד
 תושמשמ וללה ;ץוחה ןמ תואבה רתויב תובושחה ןיפילח־תורוחמ לא תדמצנ
 .םיימוקמה םירצותה לש ןיפילחה־ךרעל תוידוקמ־תויעבט העפות־תורוצ השעמל
 ימוקמה ןיינקב ירקיעה דוסיה אוהש ,שומישה־ץפח ותוא לא תדמצנ איהש וא
 ,ןוממה־תדוצ תא חתפל םימידקמ םידדונ םימע .תומהב־הנקמ ןוגכ ,הרבעהל־ןתינה
 תנתינה הרוצב ,ונייה ,םילטלטמ לש הרוצב םייוצמ םשוכרו־םניינק לכש ,םושמ
 רידת אשמו־עגמ ידיל םתוא איבמ םהייח־חרזאש םושמו. !תיעצמא־יתלב הרבעהל
 וכפה םדא־ינב .םירצות לש ןיפילחב קוסעל ךכ ידי לע םנימזמו תורז תוליהק םע
 םלועל לבא — יינושאר ןוממ־רמוחל ,דבעה לש ותומדב ,ומצע םדאה תא תופוכת
 תינגרוב הרבחב קר תעדה לע תולעל היה לולע הזכ ןויער .ןיעקרקמה תא אל
 ןויסנהו ,17־ה האמה לש ןורחאה שילשב ותליחת .הכרצ־לכ תחתופמ רבכ ,רתיהש
 הכפהמב ,ןכמ־רחאל םינש האמכ קר לח תימואל הדימ־תמאב ומישגהל ןושארה

 .םיתפרצה לש תינגרובה
 ךכ ידי לעו ,דבלב־םיימוקמה םהיתולובג תא םיצרופ תורוהסה־יפילחש הדימב
 הדימב הב ,ללכב םדא־תדובע לש ירמוח־םוליג ותויה דע תורוחסה־ך־וע בחרתמ
 דיקפתב שמשל ןעבטמ תולגוסמה ,תורוחס ןתואב תקבדנו ןוממה־תרוצ תדבוע

 .תורקיה תוכתמה ןהו — יללכ טנלאויוקא לש יתרבחה

 ועבטמ ןוממה ירה ,ןוממ םניא םעבטמ ףסכו בהזש יפ לע ףא" :ןכ לע יכ
 תויעבטה םהיתונוכת תופפוחש ,וז תופיפח ךכ לע דיעתו אובת — 42״אוה בהזו ףסכ
 דחאה דוקפיתה תא אלא םיעדוי ונא ןיא ןאכ דע םלוא .43ןוממה לש וידוקפית תא
 ואובי ובש ,רמוח שמשל וא ,הרוחסה־ךרעל העפות־תרוצ שמשל — ןוממה לש
 תא תמלוהה העפות־תרוצ שמשל .יתרבחה םיוטיב לע תורוחסה לש ךרעה־ירועיש
 ךכל לגוסמ — ,הווש אליממו ,תטשפומ םדא־תדובע לש ירמוח־םוליג וא ,דרעה
 ליאוה ,ינשה דצהמו .תחא תינוגדח תוכיא ילעב םה ויספט לכש ,דבלב רמוח ותוא
 ןוממה־תרוחס אהתש החרכ־לע ,דבלב יתומכ אלא וניא ךרעה־ירועישב לדבההו
 הקולח הקלחל היהי רשפאש ,ונייה ,דבלב תומכ־ילדבה יפל הנחבהל הנותנ
 ףסכלו בהזל ונתינ הלא תונוכת ירהו .היקלח ךותמ שדחמ הביכרהלו תיתורירש

 .םעבטמ
 תקזחב דחוימה השומיש־ךרעמ ץוח .ןוממה־תרוחס לש שומישה־ךרע לפכנ ךכו
 ־ירבדל ימלג־רמוח שמשמ ,תולולח םייניש תמיתסל שמשמ ,לשמל ,בהזה — הרוחס

 ".ןעבטמ ןה ןוממ ...תוכתמה" .135 ׳מע ,״׳ונו תרוקיבל״. :סקראמ לראק42

 (.72 ׳מע .׳ג ךרכ .ינרדומה קלחה .םידוטסוק לש ףסואב ״עבטמה לע״ .:י נ א י ל א ג)
 ."תורקיה תוכתמה" :השרפ ,התע הז יתרכזהש ,ירוביחב דכ לע םיטרפ 43
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 דיתמ עבמה ,ימשר שומיש־ןדע דז הרוחס תלבקמ — הלאב אצויכו תורתומ
 .םידחוימה םייתרבחה הידוקפית

 .ןוממל םידחוימ םיטנלאויוקא אלא ןניא תורחאה תורוחסה ראש לכו ליאוה
 תורוחס לש סחיכ ןוממה לא ןסחי ירה ,ןהל אוה יללכ טבלאויוקא ןוממה ולאו

 .44תיללכה הרוחסה לא תודחוימ
 — תורוחסה ראש לכ ןיב םיסחיה לש האובב אלא ןוממה־תרוצ ןיא ;ונינש

 תילגת וז ןיא — 45הרוחס אוה ןוממהש ,עמשמ .תחא הרוחס לא הדומצה חאוב^
 ןאכמו ,התרימגב תממח לש דתדמד ול תשמשמ אצומדודוקנש ימ ליבשב אלא
 ,ןוממל הכפוה אוהש ,הרוחסל חל הנקמ ןיפילחחדילהת .החותינב חתופו רזוח אוה
 איבה הלא תורדגה יתש לש ןבובריע .תדחוימה הכרעיזחוצ תא אלא ,הכרע תא אל
 סידוקפיתבש ךותמ .46ינוימדכ ףסכה לשו בהזה לש םכרע תא םיאור ויהש ,ךכ ידיל
 ,תרחא תועט ידיל ועיגה — דבלב וינמיס ןוממה לש ומוקמב אובל םילוכי םימיוסמ
 ,תישאר־תרכה ןאכ הזונג .דתיה ינשה דצמ .אמלעב ןמיס אלא ומצע אוה ןיאש
 םיסחיל העפות־תרוצ אלא הניאו ,ול איה תינוציח הרוצ םצעה לש ןוממה~תרוצש
 ,איה ןמיס הרוחס לכש ,רמול ןתינ וז הניחבמ .הירוחאמ םירתתסמה םיישונא
 ךא .47הב העקשוהש תישונא הדובעל ץפח־לש־הטעמ אלא הביא ךרע תקזחב ןכש

 (46 ׳מע /־׳תינידמ הלכלכ רבדב תונויגה״ ;ירוד) ״תיללכה הרוחסה שמשמ ןוממה״ 44
 תורוחס ../תורקי תוכתמ, יללכה םשב םתוא תונכל םילוכי ונאש ,םפוג בהזו ףסכ" 45
 ךרע תלעבב תבשחנ תויהל הרקי תכתמ הלוכי ןכ לעו .ןכרע ...ב תודרויו תולועה ...םה
 תרצות לש דתוייהלודג תומכ שוכרל רשפא הלקשממ רתוי ןטק קלח דעב םא ,רתזידזובג
 רהסמ ,ןוממ לע תויללכה תועדה רבדב היגוס") ".רכו היישעתה־ירצות לש וא — הנידמה
 ןיב ,ףסכו בהז םנמא" (.7 ׳פע 4695 ןודנול ״.רחוס תאמ .הזל הז םהיסחי תניחבמ ןיפילהו

 ןכ יפ לע ףאו ,םימצע ראש לכל הדימדדנק םישמשמ ,עבטמ תרוצב אלש ןיבו עבטמ תרוצב
 ודוה לש רחסמה דוחיבד ,רהסמ רבדב היגוס") ".גירא וא דגב ,קבט ,ןמש ,ןייב םה הרוחס
 דומעל םילוכי םניא הכלממה לש הרשועו השוכר" (.2 ׳מע 4689 ןודנול ,״רכו תיהדזמה

 ־ודוה לש הרהס") ".תורוחס םניא ףסכו בהוש ,רמול לוכי התאייאש םשכ ,דבלב ןוממ לע
 (.4 ׳מע 4677 ןודנול ״.דתויב סיחדריאשוג רחס — תיחרזמה

 לע" ;י ב אי ל א ג) ךוממ ושענש ינפל תוכתמ תניחב ךדע םהל שי ףסכו בהז"46
 םוש לע ,ףסכל ול הנקה תוירבה לש יללכה םכסהה" :רמוא קול ,(72 רבע /׳עבטמה
 תולוכי ויה דציכ" :רמוא ואל ולאו ".המודזנ ךרע ,ןוממ שמשל והורישכהש ויתויוכיא
 ךדע ותוא םייקתהל לוכי היה דציכ וא ."המודמ ךרע םיוסמ ץפחל ול תונקהל תובוש תומוא
 שומישה־ךרע יפל ףלחומ היה ףסכה" :הז ןיינעב 1לש ותורעב הלודג המכ םלוא "?המודמ
 ףסונ ךרע לביק ,ןוממ ...שמשל דעובשמ ;ישממה וכרע יפל רמוא הווח ,ול עדונש
 ".רחסמהו תועבטמהדלממ רבדב תונויגה" :ואל ז י ׳ג) " (11116 ?־316111־ 3^0(1110116116)

 (.470 [469] רכע /׳18־ה האמהמ םייסנאניפ םינלכלכ״ לש רייד .א לש ותאצוהב
 הרודהמ ".דחפמה תודוסי" ;הנוברופ הד .ו") (תורוחסה לש)ןנמיס אוה ןוממה 47
 ,םש) "תורוחסה ידי לע ךשמנ אוה ןמיס תקזחב" (.143 ׳םע ׳ב ךרכ 4766 ןדייל ,השדה
 ,ויבתכ לכ ,"םיקוחה חור" :ה י ק ס ט ב ו מ) ״וחולשו ץפח לש ונמיס אוה ןוממה״ (.155 ׳מע
 וניא אוה ;רשוע ומצע אוה ןכש ,טושפ ןמיס ןוממה ןיא״ (.2 ׳מע /ב ךרכ 4767 ,ןודנול
 (.910 ׳מע ,״יתרבחה ןיינעה״ :ן1רט~הל) ״.םהל ךרע־הווש אוה ,םיכרעה םוקמב אב
 בשחנ אוה ןיאד ,ןוכיסכ אלא ןודנ ומצע ץמחה ןיא בוש ,ךרעה גשומ לע תעדה תנתינשמ"
 (.100 ׳מע /׳טפשמה לש היפוסוליפ״ :לגה) ״.וכרע הלועש המ םוש לע אלא ומצע םוש לע
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 םיצפחה־תונוכת וא ,םיצפחל תובתינח תויתרבחה תונוכתה :םיעבוקו םיאב םא
 ןיא ןלוכ ,םיוסמ רוציי־ןפוא דוסי לע ,הדובעה לש תויתרבחה תורדגהל תונתינה
 ירפ אלא ולא תונוכת ןיאש ,ןמזב־וב םיזירכמ םיאצמנ — דבלב םינמיס אלא ןה
 לש הלכשהה לע ביבחה גהונה היה ךכ םנמאו .םדאה לש תיתורירשה ותבשחמ
 ־דמיזמד לש ןתווהתה ךילהת תא חנעפל ןיידע ולכי אלש ךותמ :18דד האמה
 תא ,העש יפל ,תוחפל ,ןהמ לוטיל וצמאתה ,םדאה־ינב יסחיב רשא המולעתה־

 .תורז לש ןיעה־תיארמ
 ותרדגה תא תללוכ הניא הרוחס לש תיטנלאויוקאה הרוצהש ,הלעמל ןיוצ
 ןיפילחל אוה ןתינ ןכ לעו ,ןוממ אוה בהזהש ,םדא עדוי .הכרעי־רועיש לש תיתומכה
 10 לש םכרע המ ןאכמ עדוי וניא ןיידעו — תורוחסה־ראש לכב םייעצמא־יתלב
 1כרע־רועיש תא עיבהל לוכי וניא ,תרחא הרוחס לככ ,בהזח ףא .לשמל ,בהז םיטנופ
 שורדה הדובעהךמז ידי לע עבקנ אוה־וכרע .תורחא תורוחסב ,יסחי ןפואב ־אלא
 הב השרקגש ,תרחא הרוחס לכ לש התומכב ויוטיב לע אב אוה ירהו .ורוצייל
 ,ורוציי םוקמב הלח יסחיה וכרע־רועיש לש וז העיבק .48הדובע־ןמז לש הדימ התוא
 ,ןוממ תקזחב רחסמה רוזחמ ךותל אוה סנכנשמ .יעצמא־יתלבה ןיפילחה־רחס ךות
 המדקתה 17דד האמה לש תונורחאה םינשה תורשעב רבכ םא .וכרע ןותנ רבכ
 לע ףא — אוה הרוחמ ןוממה יכ ,תעדל ידכ דע ,ןוממה לש וחותינ תלחתה הברהב
 ,הרוחס אוח ןוממהש ,הסיפתה םצעב ישוקה ןיאו .רבדה אצי אל הלחתה ללכמ ןכ יפ

 .49ןוממ הרוחסה תישענ המ ידי לעו עודמ ,דציכ :ךכב אלא

 ןמיס אלא וניא ןוממהש ,ןויערה תא וציפהו טפשונה־ימכח ודמע חלכלכהיימכחל םדוק בר ןמז
 ־חמלש תבוטל םידגוב־תודיש דותמ — המודמ ךרע קר תורקיה תוכתמל ןהל עדונשו דבלב
 הרוסמה תודתיב םייניבה ימי לכ ךשמב וללה וכמת תועבטמ ףייזל ותוכז תאש /!דכולמה
 ןיא" .[סונאמיטסוי לש םיטקדגאפה] םיקוחהיירפסבש ןוממה יגשומבו ימור תוכלמ לש
 האולאוו הד םיליפ /ןמאנה םדימלת רמוא — ■,׳רבדב קפס ליטהל יאשר וניאו לוכי שיא

 ,תיעבטמח־קסעב קוסעל ."תושרה תנתינ ונתוכלמ דוהלו ובל קר יכ" — 1346 תנשמ דצב
 רידמב תועבטמה לש ןתצפהל תועגונה תונקתה לכבו ןתריבצב ,ןביט תעיבקב ,ןתעיבטב:
 עביק רסיקהש ,ימורה טפשמב המג1ד וז התיה ".ונתעד לע הלועכו וניניע תוארכ ׳— ךכו ךכ
 םדא םוש ןיאו" .הרוחס גהנמ ןוממב גוהנל שוריפב רסאנ .ותדוקפ יפל ןוממה־ךרע תא
 ךכ לע הפי סומלופ " הרוחס ךפהייש רוסאו ללכה שומישל דצמ הז ןכש ,ןוממ תמקל יאשד
 לצא ,1751 ״.םיצפחה לש קדוצה ריהמה רבדב רהרהמ ינא״ :י נ י באפ .פ .ג לצא ןתמ
 םיטפשמה ימכה דגנ ינינאפ לש וסומלופ האר דוחיבו .׳ב ךרכ ,ינרדומה קלחה ,ידוטסוק

 .ורוביח לש ׳ב קלחב
 ותואב ורפבש המדאה יבעממ ךסכ לש תחא היקנוא ןודנולל איבהל לוכי םדא םא" 48
 ?יבשה לש יעבטה וריחמ אוה דחאה ירה ,ןגד לשוב לש ורוצייל ול שרדנ היהש ,ענז־קרפ׳
 תויקנוא יתש תולעהל םדא לוכי רתויימיחונ וא םישדח תורכמ יוליג תמחמ םא ,הבהו
 לשובל םיגניליש 10 לש ריחמה ירה ,תחא היקנוא קד םדוק הלעהש ץמאמ ותואב ףסכ לש
 םדמתה דאש םאב - םיגניליש 5 לש ריחמה םדוק היהשכ ךכ לכ לוז אוה ףא אהי ןגד
 ".םימולשתו םיסמ לע רוביח" :י ט פ ם א י ל י ו) ״ םידמוע םניעב

 .(31 ׳םע ,1667 ןודנול
 ןוממה לש תובזוכה תורדגהה" :רומאל ,ונדמלמ ר ש 1 ר רוספורפה ןודאהש רחאל 49
 תיבישחמה ולאו ,הרוחסמ רתו" ותוא תובישחמה ולא :םיירקיע םיגוס ינשל קלחתהל יגתמ
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 ¬ב הרוחס x = א הרוחס ץ — רתויב טושפה ךרעה־יוטיב ךותמ רבכ ,וניאר

 ,ותרוצ.תא ומצעל לגיסש המוד ,רחא םצע לש וכרע־רועיש וב גצוימש ,םצע ותוא יכ

 ,וניאר .תאזה הקיזב תולת אלל ,לוכיבכ ,תיתרבח עבט־תנוכתכ ,טנלאויוקא תרוצ
 הגזמתנשמ תומילש ידיל העיגה איה .וז תבזוכ ןיע־תיארמ הרצבתנו הכלה דציכ
 .ונייה ,דחוימ הרוחס־גוס לש תיעבטה ותרוצ םע יללכה טנלאויוקאה תרוצ
 תורחאה תורוחסהש םושמ אל ,ןוממ תישענ הרוחסש המוד .ןוממ־תרוצל השבגתנשמ
 ןהיכרע תא תוגציימ ןללכב וללהש המוד ,ךפיהל אלא ,ןהיכרע תא הב תוגציימ ןלוכ
 בושו ,המצע לש האצותב תעלבנ תכוותמה העונתה .איה ןוזנזכש םושמ ,הרוחסב־הב
 תורוחסה תואצומ וז העונת לש העויס אלב .הירחא תובקע םוש הריאשמ איה ןיא
 ךומסו ןהל הצוחמ םייקה ,הרוחס־ףוג תרוצב ןהינפל תנמוזמו־תנכומ ןכרע־תומד תא
 תומשגתהה םג םה ,המדאה יבעממ םילוע םהש יפכ ,ףסכהו בהזה ,םימצע םתוא .ןהל
 םדאה־ינב לש םתוגהנתה .ןוממבש היגאמה — ןאכמ .םדא־תדובע לכ לש הרישיה
 ,ןאכמו !דבלב תיטסימוטא תוגהנתה אלא הניאש ,םהלש יתרבחה רוצייה־ךילהתב
 םתיישעבו םחוקיפב היולת־יתלב ,סיצפח־יסחי לש תומד ולביקש ,םהלש רוצייה־יסחי
 לש םתדובע־ירצותש ,ךכב לכ־םדוק םילגתמש םה־םה — תעדומה תילאודיווידניאה
 שיטפ לש הדיחה :םידמל ונאצמנ .הרוחסה־תרוצ תא םלוכ םישבול םדאה־ינב
 .םייניע רוונסל ידכ דע—לילעב התלגנש ,הרוחסה שיטפ לש הדיחה אלא הניא ןוממה

 ישילש קרפ

 תורוחסה־רוזחמ וא ןוממה
 םיכרעה־תדימ .1

 .ןוממה־תרוחסכ בהז הז רוביחב םוקמ לכב ינא חינמ תוטשפ רתיל
 יוטיבל רמוחה תא תורוחסה־םלועל איצמהל ,אוה בהזה לש ןושארה ודוקפית
 םיווש ,ףתושמ־הנכמ־ינב םירועישכ ,תורוחסה־יכרע תא גצייל — ונייה ,ויכרע
 תדימכ אוה דקפתמ ךכו .תיתומכ הניחבמ האנשהל םינתינו תיתוכיא הניחבמ
 התוא — בהז העש־יפל ךפהנ הז ודוקפית חוכב קר לכ־םדוקו ,םיכרעל תיללכ

 .ןוממל — הנימב־תדחוימ תיטנלאויוקא הרוחס
 לכש ךותמ .ךפיהל .ןוממה ידי לע הדימ־תופתושמ תושענ תורוחסה ןיא

 וניא וכותמש ,ןוממ יניינע לע םירוביח לש בר־ברע םע גולאטאק אב — ״הנמיה תוחפ ותוא
 ירחאו !ןוממה תיירואית לש תויתימאה היתודלותב תוננובתה לש ץמש ףא הלועו־עקוב
 אל םבורב םיינרדומה תינידמה הלכלכה ימכחש ,שיחכהל ןיא בגא" :לכשהה־רסומ אב ןכ
 תורחא תורוחסמ ןוממה תא תולידבמה ,תודחוימה תונוכתה לע םכרצ־לכ םתעד תא ונתנ
 ־תיטסיליטנאקרמה הגיסנה ירה וז תניחבמ ...(ד הנמיה תוחפ וא הרוחסמ רתוי תאז לכב ירה)
 הלכלכה תודוסי" ,רשו ר ם ל הל י ו) ".ןיטולחל דוסי תרסוחמ הניא ...לינאג לש ןיאצחל
 הניחבמ — םכרצ־לכ־אל — תוחפ — רתוי (.210—207 ימע ,1858 /ג הרודהמ ״.תינידמה
 הז גוסמ תיטקלקא תילארוספורפ־תונטפטפו !םיגשומ־תורדגה וליא !ןיטולחל אל — וז
 !תינידמה הלכלכה לש ״תיגולויזיפ־תימוטאנאה הטישה״ :ותועינצ בורב רשוד ןודאה הנכמ

 ."המיענ הרוחס" אוה ןוממה יכ ,ונייה ,דחא יוליג לע הבוט ול קיזחנו ואוב ךא
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 תורווזסה־דוזחמ וא ןוממה .3

 ־תופתושמ ךכ םושמו ץפחב־זוזנשגתנש ןה םדא־תדובע ,םיכרע תקזחב ,תורוחסה
 הרוחס התואב ,ףתושמב ,ןהיכרע תא דומל ןדיב שי ךכיפל — ןמצעלשכ ,ןה הדימ
 .ןוממל הכפהל ,ונייה ,ןהל,תפתושמ ךרע־תדימל ךכ־ךותמ הכפהלו ,תדחוימו הדיחי
 תיטעאמיאה ךרעה־תדימל אוה תיחרכה העפות־זחוצ ,ךרע־תדימ תקזחב ,ןוממה

 .50הדובעה־ןמזל ,תורוחסב

 ־תרוצ אוה — ןוממ־תרוחסל׳ = 8 הרוחס צ — בהזב הרוחס לש חכרע־יוטיב
 תויקנוא 2 = לזרב ןוט 1 :ןוגכ ,תדדוב האושמ היד התעמ .הריחמ וא הלש ןוממה
 הכירצ וז האנשמ ןיא בוש .לבוקמ יתרבח יוטיב לזרבה־ךרע תא אטבל ידכ ,בהז
 ־הרוחס התוא ןכש ,תורוחסה ראש לש ךרעה־תואנשמ םע לגרב לגר דועצל
 תיללכה הרוצה :עמשמ .ןוממה תנוכת המצעל התנק רבכ — בהזה — טנלאויוקא
 הרוצב :תירוקמה התומדב בוש וישכע תדמוע תורוחסל רשא יסחיה ךרעה לש
 ךרעה לש בחרומה יוטיבה ךפהנ ינשה דצמ .יסחיה ךרעה לש תדדובה וא הטושפה
 ךרעה לש תדחוימה הרוצל — םייסחי ךרע־ייוטיב לש יפוסניאה רוטה וא ,יסחיה
 — תיתרבח הניחבמ התע ןותנ רבכ רוט ותוא םלואו .ןוממה־תרוחסל רשא יסחיה

 ,םתביתכל הכופה האירק םיריחמ־תמישרב םיטרפה תא םדא ארקי .תורוחסה־יריחמב

 ןוממה הז דגנכ .תורוחס ינימ לכב אטובמה ןוממה לש ךרעה־רועיש תא דימ אצמיו
 ךרעה לש וז הדיחא הרוצב קלח לוטיל ןוממה היה ךירצ וליא .ריחמ םוש ול ןיא
 לאכ ומצע לא םחייתהל היה חרכומ התע־יכ - תורוחסה ראשל רשא יסחיה

 .ולש טנלאויוקא

 הרוצ אוה ,ללכב ןהלש ךרעה־תרוצכ ,ןהלש ןוממה־תרוצ וא ,תורוחסה ריחמ
 ריחמה :רמוא הווה ,םיידיב השושימ ידכ דע תישממה ,תינפוגה ןתרוצמ תלדבנ
 םא ,הלאב אצויכו םיטיח ,דב ,לזרב לש םכרע .המודמ ,תילאידיא הרוצ אלא וניא
 ידכ ךות יומיד ידיל אב אוה :םפוג הלא םימצעב םייק — ןיעל הארנ וניא יכ
 .לוכיבכ ,םשארב קר תרסנמה בהזל הקיז ידי לע ,ונייה ,בהזל הלא לש םנויווש

 ןהילע תולתל ונייה ,ןשאר ךותל ונושל תא ץוענל תורוחסה רמוש בייח ךכיפלו
 ליאוה .51ןהל הצוחמש םלועל ןהיריחמ לע עידוהלודירכהל ידכ ריינ־תואקתפ
 ףסכ־דטש אהיש ,ופוג הדובעה־ןמז תא ןירשימב גציימ ןוממה ןיא המ ינפמ :הלאשה 50
 יירצות םיכירצ המ ינפמ ;הלאשה לע תוטישפב תדמוע — הדובעדרועש * ,לשמל ,םלגמ
 תומרב תושבלתהה ירהש ן תורוחס תומדב שבלתהל ,תורוחסה־רוציי לש דוסי לע ,הדובעה

 דדדובעב םינד ןיא המ ינפמ :וא .ןוממדורוחסלו תורוחסל הלופכה התופעתסה תבייחמ הריחס
 לע טרופמב יתדמע רחא םוקמב ? ןירשימב תיתרבח־הדובע ןיד ,וז לש הכופיה ןיד תיטרפ
 :םקראמ לראק) .תודוחסה־רדציי לש ודוסי לע "הדובע־ןוממ״בש יחטשה םזיפ*טואה
 ץא ,לשמל ,ן א ו א לש "הדדבעהךוממ" יכ ,דוע ןיוצי ןאכ (.ךליאו 61 ׳מע ,דכו תרוקיבל
 חינמ ןאוא .ןורטאיתה סיטרכב ,דיגנ ,ןוממ םושמ ןיאש םשכ שממ /ךוממ■" םושמ וב
 יבט1ק דוגינ תדגונמה רוציי־תרוצ — ןירשימב תרבחומ הדובע לש המויק רבד ערפמל
 הדובעב ןרציה לש יישיאה וקלה לע דיעמ אלא הדובעה־רבוש ןיא .תורדהסה־רוצייל
 אל ךא .תכורצתל דעוימה תפתושמה תרצותה ןמ קלחב תיישיאה ותעיבת תובז לעו תפתושמה
 ןפ יפ לע ףאד ,תורלחסהירוציי לש ומויק תא חינמ אהיש ,ןארא לש ותעד לע ללכ הלע

 .ןוממ־לעותעת ידי־לע רוציי ותוא לש םייחרכהה ויאנת לע ףוקעל חצרי
 ,חס ירפ ןטיפק ןיצקה .דחא שומיש ונושלב שמתשמ הצחמל־אדפה וא ארפה 51

 ויה ...(םירצותה־יפילח םע) .דז הרקמב" ;םביפב־דצימ לש יברעמה ףוחה יבשות לע ,לשמל
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 ןוממו הרוחס

 רשפא וז הלועפ יבגלש ירוד ,אוה ילאידיא יוטיב בהזב תורוחסה־יכרע לש םיוטיבו
 ןיידע אוה קוחר יכ ,עדוי הרוחסידמוש לכ .ילאידיא וא המודמ בהזב קר שמתשהל
 לש הרוצ וא ריחמ לש הרוצ םכרעל ןתונ אוהש םע בהזל ויתורוחס תא ךופהלמ
 ידכ ,שממ בהז לש בוטרוקל קוקז אוה ןיאש ,עדוי אוה תאז ףאו ;המודמ בהז
 ,םיכרע,ד־תדימ לש ודוקפיתב ,בהזהש ,ןאכמ .םינוילימל תורוחס־יכרע בהזב דומאל
 תופרוטמ תורות ידיל איבהש אוהו .דבלב ילאידיא וא המודמ ןוממ אלא שמשמ וניא
 ריחמה ירה ,ךרע־תדימ לש דוקפיתב שמשמ המודמ ןוממ קרש יפ לע ףא .52רתויב
 םדא־תדובע לש התומכ ,רמולכ — ךרעה .ישממה ןוממה־רמוחב ןיטולחל יולת
 הליכמה ,ןוממ־תרוחס לש המודמ תומכב אטובמ — לזרב לש ןוטב ,לשמל ,הזונגה
 לכה ,םינוש ריחמ־ייוטיב לזרב לש ןוטה ךרע לבקמ ,ןכ לעו .הדובע לש תומכ התוא
 אצמנ וא — תשוחנ םאו בהז םא ,ףסכ םא ,םיכרעל־הדימ תשמשמה תכתמה יפל

 .תשוחנ וא ףסכ ,בהז לש תונוש תויומכב גצוימ
 —ךרע־תודימ תחאכ תושמשמ ,ףסכו בהז ןוגכ ,תונוש תורוחס יתש םאש ,ןאכמ
 םירדה ,ףסכ־יריחמו בהז־יריחמ ,םינוש ריחמ־ייוטיב ינש תורוחסה לכ תולבקמ ירה
 לשמל ,דמוע וניעב ףסכה לא בהזה לש ךרעה־םהיש ןמז לכ ,הז דצב הז הנלשב
 בהזה־יריחמ ןיבש סחיה תא חפקמ הז םיכרע־םחיב יוניש לכ םלוא .1:15 =
 םיכרעה־תדימ לש התוליפכש ,ךכל תכתוח היאר — תורוחסה לש ףסכה־יריחמו

 .53הדוקפית תא תרתוס

 קסעהש ,הארנכ ,םירובס ויה הז השעמ רחאו ,םנושלב םימעפ (םהל עצומה תא) םיקקלמ
 קקלמ היה הנוקה :םייחרזמה םיסומיקסאה לצא ןכו ״.תעדה תא החינמ הדימב םייתסנ
 ןיא בוש ,ןיינקהדולבקל רישכמ ןושלה תשמשמ ןופצב םא ,הנהו .התלבק םע הרוחסה תא
 םדא לש ורשע תא דמוא רפאקהו ,רבצומה ןיינקל רישכמ םרכה תשמשמ םורדבש ,המית
 ימשרה ןובשחו־ןידהש דועב :םה םיחכופמ־םיחקפ וללה םירפאקה .הז לש וסרכ־ןמוש יפל
 לודג קלח לצא ןמוש־ילעמ םירמוח רסוח לע לבוק 1864 תנשמ הינטירבב תואירבה למ
 תא הליגש ייווראה ר״ד ותוא הז ןיאו —ייווראה ר "ד דחא דמע ,םילעופה־דמעמ לש
 לוטיל ,דלוצאלו תונגרובל וחיטבהש ,המרוע־תופורת ידי לע תורישעל עיגהו — םדה רוזחמ

 .ןמושה־ףדוע תסמעמ תא םהמ
 ".ןוממה לש הדימהדודיחי לע תוירואית" ,"׳וכו תרוקיבל" :סקראמ לראק האר 52

 .ךליאו 53 ׳מע
 יפל ןוממ ,הז דצב הז ,םהינש םישמשמ ףסכו בהזש םוקמ לכ" /ב הרודהמל הרעה 53
 ןויסנה הלטבל השענש ,דימת אצומ התא םש — םיכרעל־הדימ םישמשמ ,דמולכ ,קוחה
 ־תרוצ שבול ופוג הדובע־ןמז ותואש ,םיחינמ םא ,םנמאו .דיחי־דחא רמוח ןיד םהינשב ןודל
 בהזש ,תמאב םיחינמ ירה —בהז לשו ףסכ לש היצרופורפ התואב ,יוניש לכ אלל ,ץפח
 הלוקש ,ףסכה לש ,ונייה ,הרקי־תוחפה תכתמה לש תמיוסמ תוונכשו■ ,םה רמוח ותוא ףסכו
 דע ישילשה דראודא לש ותוכלמ ימימ .תמיוסמ בהז־תומכ לש הנתשמ־יתלב קלח דגנכ
 ,תוערפה לש הפוצר תרשרש ךרד הילגנאב ןוממה־יניינע תודלות ודבע ינשה ,גרו׳ג ימי
 תודונתה ןיבו ףסכו בהז לש .ןיכרעה־םחיל קוחה תעיבק ןיבש תושגנתהה ךותמ ועבנש
 תכתמה .הדימה־לע־רתי ףסכה דמאנ םיתעו בהזה דמאנ םיתע .הלא לש םכרעב תוישממה
 .תנידמל ץוחמ לא האצוהו בוש הכתוה ,רוזחמה ךותמ האצוה הדימה־ןמ־הטמל הדמאנש
 םיבורמ םימי ורבע אל םלוא ,תוכתמה יתש ןיבש ןיכרעה־סחי תא הנישו קוחה אב בוש זאו
 — .ןהיניבש ישממה ןיכרעה־סחי לא הריתסב ,םדוקמכ ,סנכנ שדחה ילאנימונה ךרעהו
 שוקיבה ללגב — ףסכל וסחיב, בהזה ךרעב תיעראהו דואמ־הלקה הדיריה האב ונאדנימיב
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 תורוחס,ד־רוזחמ וא ןוממה .3

 ,בהז * = א הרוחס * :וז הרוצב ןלוכ תוגצוימ ןריחמב תובוקנה תורוחסה

 תוגציימ ס ,ל ,* רשא דועב ;דכו בהז ץ = ג הרוחס ס ;בהז 2 = ב הרוחס 1*
 תומיוסמ תויומכ תוגציימ .ץ ,7. .ס ,ג ,ב ,א תורוחסה־יגוס לש תומיוסמ תויומכ
 ,םינוש םירועישב תומודמ בהז־תויומכב ,אופיא ,ולגלגתנ תורוחסה־יכרע .בהז לש

 םירועישב םה םינתינ ,תורוחסה־יפוג לש יגוגברה םבובריע ףא לע :רמוא הווה

 ־יכרע םיוושומ הלא תונוש בהז־תויומכ תקזחב .בהו־ירועישב ,דחא־הנכמ־ינב
 ־תומכ לא םקיקזהל ינכטה ךרוצה הלועו ףצש דע ,ידדהא םידדמנו הזל הז תורוחסה
 המצע וז הדימ־תדיחי תבלוהו־תחתפתמ בושו .תדימ־תדיזזי םהל שמשתש ,הביצי בהז
 — תשוחנ ףסכ ,בהז .הדימ־תמאל — דוסי־יקלחל תפסונ תוקלחתה ךות — תישענו

 תומדב הלאכ הדימ־תומא דבכ םהב אצומ התא — ,ןוממל וכפהנש םדוק דוע
 דחא דצמ ירה ,הדימ־תדיחי שמשמ ,לשמל ,טנופה םאו ;םייתכתמה םהיתולקשמ
 ,ןאכמ .54דכו םיראטנקל רבחתמו־ףימומ אוה ינש דצמו ,תויקנואל בוש קלחנ אוה
 םג יתכתמ רוזחמ לכב םישמשמ םילקשמל הדימה־תמא לש םייוצמה תומשהש

 .םיריחמל־הדימה־תמא לש וא ,ןוממל־הדימה־תמא לש םיירוקמ תומש

 ינש אלממ ,םיריחמל הדימ־תמא תקזחבו םיכרעל־הדימ תקזחב ,ןוממה
 תיתרבח תומשגתה תקזחב .םיכרעל־הדימ אוה שמשמ .ןיטולחל םינוש םידוקפית
 עובק תכתמ־לקשמ תקזחב םיריחמל הדימ־תמא אוה שמשמו םדאה־תדובע לש
 תונווגמהו תונושה תורוחסה יכרע תא ךופהל — םיכרעהדודימכ ודיקפת .דמועו
 ןתוא דדומ אוה ירה םיריחמל הדימ־תמאכ ;תומודמ בהז־תויומכל ,םיריחמל
 לש הדימהדומא ולאו ,םיכרעכ תורוחסה תודומנ םיכרעה־תדימב .בהז־תויומכ

 בהז־תומכ לש הכרע תא אלו ,תחא בהז־תומכב בהזה־תויומכ תא תדדומ םיריחמה
 עבקייש ךירצ םיריחמה לש הדימהדומא ליבשב .תרחא בהז־תומכ לש הלקשמב תחא
 םירועיש לש הדימה־תורדגה ראש לכבכ ,ןאכ .הדימ־תדיחיכ בהז לש דחוימ לקשמ

 לש אוצי :תפרצב רתוי־לודג הדימ־הנקב ופוג ןויזח ותוא דילוהו — ףסכ ירחא יניס־ידוהה
 חלו; 1857 ,1856 ,1855 םינשה ךשמב .בהזה ידי לע רוזחמה ןמ ותקיחדו הנידמה ןמ ףסב
 ףדוע ולאו ;ש״יל 41.580.000 ידכ תפרצמ בהזה־אוצי לע תפרצל בהזה אובי לש ףדועה
 תוכתמה יתש ןהבש תוצראב ,םנמאו .ש״יל 14.704.000 ידכ הלע ףסכה־אובי לע ףסכה־אוצי
 לכש אלא ,םולשת־יעצמאכ ןהיתש לבקל הבוח ,ונייה ,תויקוח םיכרעל־תודימ ןידכ תושמשמ
 תכרעב־הלועה תכתמה תאשונ הלא תוצראב — בהזב וא ףסכב םלשל ודיב תושרה דהא
 ,הדימה־ןמ־הלעמל תכרענה תכתמב דדמנ הריחמ איה ףא תרחא הרוחס לככו ,[תפסות] .וי׳גא
 ןתינ הז עוצקמב ירוטסיהה ןויסנה לכ .םיכרעל־הדימ תשמשמ וז הנורחא תכתמ קרש אצמנו
 דוקפיתה תא קוחה יפל תואלממ תורוחס יתשש םוקמ לכבש ,הטושפ הדבוע לע ודימעהל
 :םקראמ לראק)".הז םוקמ השעמל תמייקמ ןהמ תחא קר דימת ירה ,םיכרעה־תדימ לש

 (.53 ,52 ׳םע ,״דכו תרוקיבל״

 ןוממה־תדימב הדיחי תשמשמה בהז תיקנוא יכ ,הרזומה הדבועה .'ב הרודהמל הרעה 54
 תועבטפה־תכדעמ" :ךכב הרואיב תא תאצומ ,םיווש דוסי־יקלחל תקלחתמ הניא הילגנאב
 קלחתהל דימת הלוכי ףסכ תייקנוא ךכיפלו ,דבלב ףסכב שומישל התליחתב המאתוה ונלש
 תכרעמ ךותל ןכמ־רחואמ ןמזב בהזה םנכוהשמ ,ךא ;תומיאתמ תועבטמ לש םיוסמ רפסמל
 םיאתמ רפסמב עבטהל היושע בהז־תייקנוא ןיא בוש ,דבלב ףסכל קר המאתוהש ,תועבטמה
 ןודנול ."תועבטמה רוזחמ לש הירוטסיהה לע הריקס" :ןראלקאמ ".תועבטמ לש

 ,16 דנע ׳1858
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 גיטית םיריחמה לש חדימהדומא .,דרימה־יםחי לש עבקה עירכמ ,דחא־הנכמ־ינב
 השומישב דימתת בהז לש הפוג תומכ התואש לככ ,הדוקפית תא אלמל ,אופיא
 םושמ אלא ,שמשל לוכי בהז ןיא םיכרעלדדדימכ ולאו .םייוניש־אלל הדימ־תדיחיכ

 .55הנתשמ דרע ,חוכב ,אוה ךכ ךותמו ,אוה הדובע לש רצות ופוג אוהש
 ודוקפית תא םינפ םושב חפקל בהזה לש ךרע־יונישב ןיאש ,לכ םדוק ,רורב
 ותוא ראשיי םלועל — הנתשי רשאכ בהזה־ךרע הנתשי .םיריחמל הדימ־תמאכ
 התע ירה ,1000%־ב בהזה־ךרע דריש ,אהי .בהז לש תונוש תויומכ ןיב ךרעה־סחי
 םיריחמבו 5 תחא היקנוא לש הכרעמ 12 יפ בהז תויקנוא 12 לש ןכדע היהי םדוקמכ
 :ינשה דצמו .תונוש בהז־תויומכ ןיבש ידדהה סחיב אלא םירומא םירבדה ןיא
 םע וא הכרע תיילע םע הלקשמ תא הנשמ הניא בהז לש תחא היקנואש ןויכמ
 ,בהזהש אצמנו ?םלקשמ תא םינשמ םניא הלש דוסיה־יקלח םג ירה ,ותדירי
 רשאכ וכרע הנתשיו — ודוקפיתב םלועל שמשמ ,םיריחמה לש הביצי הדימ־תמאכ

 .הנתשי
 ־תדיזנכ ינשה ודוקפיתב שמשלמ וינפב רדוג וניא בהזה לש וכרע־יוניש ףאו
 םיאנתה ראש םא :רמוא הווה ?תחאכ'תורוחסה לכב עגופ הז יוניש ירה .ךרעה
 ־אלל םיידדהה םייסחיה ןהיכרע תא אוה ריאשמ ,[036101-18 531-11)118] םיווש
 רתוי םיכומנ וא םיהובג בהז־יריחמב םלוכ םה םיאטובמ וישכעש יפ לע ףא ,יוניש

 .ןכל־םדוק םיאטובמ ויהשמ
 ,תרחא הרוחס לכ לש שומישה־ךרעב תחא הרוחס לש הכרע גוציי יבגל המו
 ןותנה ןמזבש אלא חינהל ךירצ התא ןיא :דכ בהזב תורוחס דומאל אב התאשכ ףא
 ־יריחמ תעונת יבגל .הדובע לש הנותנ תומכב תמיוסמ בהז־תומכ לש הרוציי הלוע
 טושפה יוטיבה יבגל הלעמל וקסוהש ,םיקוחה םתוא לש םחוכ הפי ,ללכב תורוחסה

 .יסחיה ךרעה לש
 אלא ,םללכב תולעל םייושע תורוחסה־יריחמ ןיא — וניעב ןוממה־דרע דמוע
 םיריחמה םילוע ,םידמוע םניעב תודוחסה־יכרע םאו ? תורוחסה־יכדע םילוע ןכ םא

 םילוכי תורוחסה־יריחמ ןיא — וניעב ןוממה־ךרע דמוע :ךפיהלו .ןוממה־תדירי םע
 םניעב תורוחסה־יכרע םאו ? תורוחסה־יכרע םידרוי ןכ םא אלא ,םללכב דריל
 ,םינפ םושב קיסמ התא ןיאש ,ירה .ןוממה־ךרע תיילע םע םיריחמה םידרוי ,םידמוע
 יכו ,תורוחס־יריחמב תילאנויצרופורפ הדירי הירחא תררוג ןוממה־ךרע תיילע יכ
 הז לכ .תורוחסה־יריחמב תילאנויצרופורפ היילע הירחא תררוג ןוממה־ךרע תדירי
 הלוע ןכרעש ,לשמל ,תורוחס ולאו .הנתשמ ןכרע ןיאש ,תורוחס יבגל קר הפי וחוכ

 תורוחסה לש ןכרע הלוע .םינתשמ ןהיריחמ ןיא ,ןוממה־ךרע םע ןמזב־ובו הדימב־הב
 ןהיריחמ לש םתיילע וא םתדירי ירה ,ןוממה־ךרעמ הריתי וא התוחפ תוריהמב

 .דכו ,ןוממה לש וכרע־תעונת ןיבל ןכרעדחעונת ןיבש שרפהה ידי לע תעבקנ
 .ריחמה־תרוצב ןייענו רוזחנ

 דודיה לש היבוברעה לדוג תא ראתל ןיא םיילגנאה םירוביחב /ב הרודהמל הרעה 53
 .(81311(]31'(1 0£ 3.1116) םיריחמל הדימה־הנק לשו (1מ038111-6 0£ \ז311ג6) םיכרעה

 .הלאב הלא דימת םיבברועמ ,םהיתומש םג ןאכמו ,םידוקפיתה
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 תורוחסה־רוזחמ וא ןוממה .3

 םייוניכה ןמ העמק־העמק םיכלוהו םישרפנ תוכתמה־תולקשמ לש ןוממה־ייוניכ
 :תירוטסיה הערכה ועירכהש םימעט םהמ ,ךכל םימעט המכו .םלקשמ לש םיירוקמה

 וסנכוה ,לשמל ,הקיתעה אמורב % תוחתפתהה־ילשחנ םימע לצא ץוח־ןוסמ תגהנה .1
 ותוא לש וייוניכ .ץוח־תורוחסכ רוזחמל בהז־תועבטמו ףסכ־תועבטמ הנושארל
 תקחדנ רשועה תוחתפתה םע .2 .ץראבש תולקשמה ייוניכמ םינוש ץוח־ןוממ
 :םיכרעה־תדימ לש דוקפיתה ןמ רתוי־הרקיה תכתמה ידי לע תוחפ־הרקיה תכתמה

 דרול לכ רתוס הז רדסש ,אהיו — בהז ינפמ החדנ ףסכ ,ףסכ ינפמ תיחדנ תשוחנ
 לש שממ טנופל ןוממ־יוניכ היה ,לשמל ,[ש״יל] טנופה .56טויפב וניצמש םינמזה
 קבדנ יוניכ ותואו רשפא ,ךרעה־תדימכ ודמעממ ףסכה תא בהזה קחדשמ .ףסכ
 םילדבנ התע .ףסכו בהז ןיבש ךרעה־םחי יפל לכה — בהז לש טנופמ רכו 1/!■־־ב
 ־ףויז .3 .57בהזה לקשמל טושפ יוניככ טנופהו ןוממ־לש־יוניככ טנופה הזמ הז
 לקשמה ןמ םצעב רייש אלש אוהו ,םינש תואמ ךשמנש םיכיסנה ידיב תועבטמה

 . .68דבלב ומש תא אלא תועבטמה לש ירוקמה

 ־תולקשמל רשא ןוממה־יוניכש ,הדרפה התוא םיכפוה הלא םיירוטסיה םיכילהת
 ,תינוממה הדימה־תמאו ליאוה .םע־לגרהל ,לבוקמה תולקשמה־יוניכמ דרפנ תוכתמה

 הפוס ,יללכ ףקותל איה הקוקז ינש דצמו ,תומכסומבש רבד אלא הניא ,דחא דצמ
 היקנוא ןוגכ ,הרקיה תכתמה לש םיוסמ לקשמ־קלח .תיקוח ךרדב תרדסומ איהש
 ,טנופ ןוגכ ,ןידכ תומשב םיכרבתמה ,דוסי־יקלחל תימשר קלחנ ,בהז לש תחא

 ,תינוממ הדימ־תדיחי לש ףקות ול הנקנ םימיל רשא ,הזכ דוסי־קלח .רכו ראלוד

 םדוקמכ .59רכו ינפ ,גניליש ןוגכ ,ןידכ םש־ייורק םה ףא ,דוסי־יקלחל בוש קלחנ
 ונתשנ אלו .תכתמ־ןוממל הדימ־תמא םימיוסמ תכתמ־ילקשמ םישמשמ התע ןכ

 .דבלב תומשה ןתמו הקולחה אלא

 לוגלג ןהב ולגלגתנ תורוחסה־יכרעש בהזה־תויומכ וא ,םיריחמה :ךכיפלו
 ףקות ינב ,בושיזז־ייוניכב וא ,ןוממה־ייוניכב םיוטיב לע וישכע םיאב ,ילאידיא
 היקנואל הווש םיטיח רטראוק :רמול םוקמבש ,אצמנ .בהזב הדימה־תמא לש ,יקוח
 ,םיגניליש 17 ,ש״יל 3 אוה הווש יכ ,הילגנאב וישכע ורמאי — בהז לש תחא

 ןוממהו ; ןיווש המ ,ןהלש ןוממה־ייוניכב וזל וז תורוחסה תוחיסמ ךכו .סנפ 10%

 .יללכ ירוטסיה ףקות הל ןיא [ףסכהו בהזה רות יררושמ לש] וז היגולונורכ ,בגא 56
 ןה ,דבלב ילאידיא םש אלא םויכ םניא ןהיתומשש ,תועבטמה" /ב הרודהמל הרעה 57
 1יהש םושמ אקודו ,שממ תועבטמ ןתעשב ויה ןלוכ ,םלואו !םימעה לכ לצא רתויב תוקיתעה

 (.153 ,םע ,״עבטמה לע״ :י נ א י ל א ג) ״.ןהב םיבשחתמ ויה תוישממ
 ;ןושארה הלקשמ לש שילשמ תוחפ תנייצמ תילגנאה ש״ילה הנה /ב הרודהמל הרעה 38
 ;1/ז! — יתפרצה רווילה ;הלקשממ ג/36 קר תנייצמ דוחיאה ינפלמ תיטוקסה הרילה

 .וזמ התוחפ דוע היצרופורפ — יזיגוטרופה יירהו נ/!0<מ ־מ תוחפ ידרפסה ידוראמה
 (!)תורז לע דמוע "תוטושפ תורמא" ורוביחב טראווקרוא דוד רמ /ב הרודהמל הרעה 59
 הלוקש הניא ,הילגנאב ןוממה־תדימ לש הדיחיה וז ,(גנילרטש טנופ) ש״ילה ונימיב יכ ,וז
 ."הדימ־תמא לש התעיבק אלו הדימ לש ףויז הז ירה" :ריעמו ,בהז לש היקנוא !/4 בוריקב אלא
 לש תפייזמה הדי תא ,םירבדה ראש לכבכ ,האור אוה בהזה לקשמ לש הז "ףיוזמ יוניכ״ב

 .היצאזיליביצה
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 ,ונייה ,ךרע תקזחב רבד הזיא בצייל דייצה אבש תמיא־לכ ,בושיחךוממ שמשמ
 .60ןוממ־תרוצב ובצייל

 עדוי יניא םא .רבדה לש ועבט יבגל ןיטולחל אוה ןוציח — רבדה לש ומש
 הזב־אצויפ ? םדא ותוא לע עדוי ינא המ — ימש בקעיש דבלב הז אלא םדא לע
 לש ויתובקע לכ — רכו טאקוד ,קנארפ ,רלאט ,טנופ — ןוממה־ייוניכב ועלבנ
 ןיזרד־ץזר ינמיס לש רתסנה םנבומ יבגל הכובמה לדגת רתוי דועו .םיכרעה־סחי
 דוסי־יקלחל םגו תורוחסה ךרעל יוטיב דחאכ םישמשמ ןוממה־ייוניכש םושמ ,הלא
 — ךרעהש ,ךכב חרכה ינש דצמ .61ןוממל הדימה־תמא לש ,יתכתמ ־לקשמ לש

 הרוצ התואל חתפתיו־ךלי — תורוחסה־םלוע לש םיינוגברה םיפוגה ןמ לידבהל
 .62הפורצה תיתרבחה הרוצה םג איהש תועמשמ אלל תירמוח

 ,ךכיפל .הרוחסב ץפח־תומשגתה המשגתנש הדובעל ךוממה־ימיכ אוה ריחמה

 ,הרוחסה לש הריחמ שמשמ היוניכש ,ןוממה־תומכ לשו הרוחסה לש תויטנלאו־יוקאה
 הרוחס לש יסחיה ךרעה־יוטיב ללכבש םשכ — [היגולוטואט] 63חשל־לפכ אלא וניא

 ,ריחמה םא םג םלואו .תורוחס יחש לש תויטנלאויוקאל יוטיב שמשמ םלועל ,תחא

 — ןוממב היפילח־םחי לש גיצנ שמשמ ,הרוחסל רשא ךרעה־רועיש לש וגיצנכ

 ןוממב היפילח־סחי לש גיצנהש ,ונייה ,רבד לש וכופיה ןאבמ בייחתמ וניא בוש

 ,תיתרבח הניחבמ תיחרכה הדובעש ,אהי .הכרע־רועיש לש גיצנה חרכהב שמשמ

 — ? ןוממב םינויה םישמתשמ המ־םשל :סיסראכאנאל ול ולאששכ /ב הרודהמל הרעה 60
 [120 ׳מע] ׳ב ךרכ ,49 ,4 רפס ,"יאטסיפוסופיאד" :םוא יג יתא) .ןובשח םשל :בישה

 (.1802 ,רזיוהגייווש תאצוה
 ־־ייונמ םתואב עיפומ ,םיריחמל הדימדזנק תקזחב ,ןוממהש ךותמ" /ב הרודהמל הרעה 61
 !.היבש לזרב תחא הנוט לש הכרעו בהז לש תחא היקנוא ,רומאל ,תורוחסה־יריחמכ ןובשח
 הזה ינובשחה ויוניכל וארקו ודמע ךכיפל ׳— םיסנפ 10^ד גניליש 17 ,ש״יל 3־ב םיאטובמ
 לש רמוחב דמאב (ףסכה וא) בהזה וליאכ הבושמה ןויערה אב ןאכמ .טבטזנה־ריזווו םשב
 םתעיבקב תוירבה ועט .הנידמה םעטמ ביצי ריחמ ול ןתינ תורוחסה ראש לכמ לדבהבו ,ומצע
 ".הלאה םילקשמה ךדע לש ותעיבק םהב וארו בהז לש םימיוסמ םילקשמל ןובשחה־ייוביכ לש

 (.52 ׳מע ,״רכו תרוקיבל״ :סקראמ לראק)
 הלכלכה תרוקיבל" רוביחב ךוממה לש הדימהידוודיחי לע תוירואית" :הוושה 62
 ירה ,ותדרוה וא "עבטמה ריחמ" לש ותאלעה רבדב תויזהל רשא .ךליאו 53 ׳מע ,״תינידמה
 ,לקשמ־יקלח םינייצמה ,םייקוחה ןוממה ייוניכ תא םיחקולש ,ךכב אלא הביא ןתוהמ לכ
 לקשמ־יקלח לע הנידמה םעטמ םתוא םיליטמו ,ףסכ לש וא בהז לש ,קוחה יפל םיעובק

 בהז היקנוא 1/4רם ,דיגב ,אבהל עובטל םילוכי ךכל םאתהבו ,רתוייםינטק וא רתוי-פילודג
 דגב תינקותמייתלב תולובחת םושמ ןהב ןיאש לכ — ולא תויזה .20 םוקמב גניליש 40
 י ט פ ןהב ןד ירה — תוילכלכ ״אלפ־תופורת״ םושמ אלא ,םייטרפו םייתכלממ תובוח־ילעב
 דע ,1682 ,״סכאפילאה זיקראמח דרולה לא .ןוממ לע והשמ״ ורפסב ךכ לכ הצממ ןויד
 רמול ךרוצ ןיאו ,קול ןודו תרונ יילדאד רס ,וירחא דימ ואבש הלא וליפאש
 :ראשה ןיב רמוא אוה ךכו .וירבד ךותל תויחטש סינכהל אלא ולכי אל ,רתוי־םירחואמה
 אלפומ בוש ,הזרכה לש החוכב הרשע יפ המוא לש הרשוע תא לידגהל היה רשפא ילמלא"

 (.36 'מע ,םש) ״.וניתולשממ םעטמ ןמזמ רבכ ומסרפתנ אל הלאכ תוזרכהש ,רבדה היה
 ודגיכ־לוקש ךרעמ רתוי הווש ןוממב ןוילימש ,ךכב תודוהל הרירב ןיאב ךרטצנש וא"63

 הווש דחא ךרעש" :רמוא הווה ,(922 ׳מע ,״ילאיצוסה ןיינעה לע״ :ןורטפהל) ״תורוחסב
 ."ודגבב־לוקש רחא ךרעמ רתוי
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 תורוחסה־רוזחמ וא ןוממה .3

 לש היקנוא ג/2 בוריקב) ש״יל 2־בו םיטיח רטראוק 1־ב תגצוימ ,רועיש ותואב
 .ןה וריחמ ,וגייח ,םיטיח רטראוק לש ךרעה־רועישל ןה ןוממ־יוטיב ש״ילה 2 .(בהז

 1־ב ותוא בוקנל ןה תופוכש וא ש״יל 3־ב הז ריחמ בוקנל תוביסנה תורשכ םאו

 יבגל ידמ לודג וא ידמ ןטק יוטיב תושמשמ ש״יל 3ר ש״יל 1 התע־יכ — ש״יל
 ,ןכש ,םיטיחה לש םהיריחמ וראשיי ןכ יפ לע ףאו ;םיטיחה לש ךרעה־רועיש
 םהיפילח־סחי לש םיגיצנ ןה תושמשמ ,תיגשו ,ןוממ ונייה ,םכרע־תורוצ ןה ,תישאר
 לש רוצייה־חוכ וניעב־דמוע םא וא רוצייה־יאנת םניעב םידמוע םא .ןוממב
 ,יתרבח הדובע־ןמז לש שממ תומכ התוא ,םדוקמכ התע ,איצוהל שי ירה — הדובעה

 ךרצי לש ונוצרב אל יולת וניא הז רבד .םיטיחה רטראוק תא רציילו־רוזחל ידכ
 הרוחסה לש ךרעה־רועישש ,ןאכמ .תורוחסה־ילעב ראש לש םנוצרב אלו םיטיחה
 םע .יתרבחה הדובעה־ןמז לא ,התווהתה ךילהתב יטננאמיא ,יחרכה םחי עיבמ
 הרוחס לש היפילח־־סחיכ הז יחרכה םחי הלגתמ ,ריחמל ךרעה־רועיש לש ותכיפה
 דחאכ ואטבתיש רשפא הז סחי ךותב םלוא .הל הצוחמ רשא ןוממדורוחסב תחא
 הרוחסה תנתינ ויפלש ,"תוחפ" וא "רתוי" ותוא םגו הרוחסה לש ךרעה־רועיש םג
 ריחמה ןיב תיתומכ תופיפח־יא לש תורשפאה .תונותנה תוביסנה ךותב הרבעהל
 ־תרוצב ,אופיא ,הזונג — ךרעה־רועישמ ריחמה לש היטסה וא ,ךרעה־רועיש ןיבו
 השועש אוה ,הברדא ,אלא הרוצ התוא ליבשב םגפ וניא הז רבדו .הפוג ריחמה
 ןורועב לעופה ,עצוממ־קוח קרש ,רוציי־ןפואל הכרצ־לכ תמאתומ הרוצל התוא

 .ללכ לש ףקות ידיל וב עיגהל לוכיש אוה ,קוח־אלל היסומלרדנא ךותב

 תופיפח־יא לש תורשפא תמייקמ איהש דבלב וז אל ריחמה־תרוצ ,םלואו
 ךרעה־יוטיב ןיבל ךרעה־רועיש ןיב ,רמולכ ,ריחמ ןיבל ךרע־רועיש ןיב תיתומכ
 ריחמהש דע ,תיתוכיא הריתס הכותב ןסכאל םג איה הלולע אלא — ומצע ולש
 לש ךרעה־תרוצ אלא ןוממה ןיאש יפ לע ףא ,ךרע־יוטיב ללכב תויהלמ לדח
 םייושע ,ב״ויכו דובכ ,ןופצמ ןוגכ ,תורוחס םניא םמצעלשכ םהש ,םירבד .תורוחסה
 לש הרוצ םהיריחמב שובלל םה םילולע ךכו ,ןוממב רכמנה ןיינע םהילעבל תויהל
 ־יוטיב .ךרע ול היהיש אלב ,ימשר ריחמ רבדל ול היהיו רשפא ,ךכיפל .הרוחס
 ,רשפא רחא דצמ .הקיטמתמב םימיוסמ םילדג תמגודכ ,ינוימד ןאכ השענ ריחמה

 םושמ ,ךרע םוש הל ןיאש ,רוב־תמדא לש הריחמ ןוגכ ,תינוימדה ריחמה־תרוצ םגש
 הקיז וא ישממ ךרע־סחי הכותב תזנוג אהת — םדא־למע םוש הב םשגתנ אלש

 .הז סחימ תרזגנה

 ןוגכ ,הרוחס לש הכרע תא ריחמה עיבמ ךכ ,ללכב תיסחיה ךרעה־תרוצ המ
 תנתינ ,בהז היקנוא ןוגכ ,טנלאויוקא לש תמיוסמ תומבש ,ךכב ,לזרב לש הנוט
 לזרבהש :רבד לש וכופיה אל םינפ םושבו — לזרבב םייעצמא־יתלב ןיפילחל
 הלועפ השעמל םייקת הרוחסהש ידכ :ןאכמ .בהזב םייעצמא־יתלב ןיפילחל ןתינ
 דבלב חמודמ בהזמ ךפהילו יעבטה הפוג־שובל תא טושפל הילע ,ןיפילח־ךרע לש
 השקשמ רתוי ,"הנעלכ רמ" הילע היהי הז תומצע־לוגלגש ,אהיו — שממ לש בהזל
 םיה־ןטרס לע השקשמ וא ,תוריחה לא חרכהה ןמ רובעל לגה לש "גשומ״ה לע וילע
 ושובל תא טושפל סומינוריה הייסנכה־יבא לע היה ,רשקשמ וא ,ותפילק תא י רובשל
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 ןוממו הר1חם

 היהת ,לזרב תגכ ,הרוחסה לש תישממה התרוצ דצבו ,רשפא .64ןושארה םדא לש
 ןיא םלוא ,המודמ בהזדוומד וא תילאידיא ךרע־תומד םג — ריחמה ידי לע — הל
 סא יד ,ריחמ הל תונקהל םיצור .שממ בהזו שממ לזרב תחאכ שמשל הלוכי איה
 לש שומיש הילעבל שמשל לכותש ידכ םלואו .המודמ בהז לא התוא םיוושמ
 ינפל ,לשמל ,לזרבה לעב עיפוה וליא .שממ בהזב הרימהל שי ,יללכ טנלאויוקא
 שמשמ הז ירהש ,לזרבה־ריחמ לע ול הארמ היהו ,המל1עב־החמש הרוחס לש הילעב
 ־ימשב ול בישהש ךרדכ ,ומלועב חמש רחוס ותוא ול בישמ היה — ןומונה־תרוצ

 :הנומאה־ירקיע לע וינפל הז רזחשמ ,הטנאדל םורטפ שודקה םורמ
 "1^8831 4)6116 6 ז1'<׳18001'3;1

 סי6843 111011643 £13 1$, 16£3 61 £680,

 ג13 (411111111 86 411 1'1131 116113 4113 4)01־83."*

 תרומת תורבעומ תויהל תורוחסה לש ןתנוכת תא הכותב תללוכ ריחמה־תרוצ
 תילאידיא םיכרע־תדימכ לעופ בהזה ןיא רחא דצמ .וז הרבעהב חרכהה תאו ןוממ
 ירוחאמ :התעמ ר1מא .ןוממ־תרוחסכ ןיפילחה־ךילהתב אוה בבוס רבכש םושמ אלא

 .תלצלצמה עבטמה תברוא תילאידיאה םיכרעה־תדימ

 רוזחמ־יעצמא .2

 תורוחסה לש ןלוגלג .א

 תולטבמו תורתוס תוקיז וכותב ללוכ תורוחסה לש ןיפילחה־ךילהת יכ ,וניאר
 תא איה תרצוי לבא ,הלא תוריתס תרקוע הניא הרוחסה לש התוחתפתה ,וז תא וז
 הריתס ,שממ לש תוריתס בושייל ,ללכב ,ךרדה וז ירהו .עעונתהל ולכוי הב תרגסמה
 איה הספילאה .ונממ חרוב אוה דימתו רחא ףוג לע דימת לפונ ףוגש ,לשמל ,איה

 .תחאכ תרתפגו תשממתמ וז הריתס הבש ,העונת,ר־תורוצמ תחא
 תושמשמ ןהש יממ — דיל דימ תורוחס ריבעמ ןיפילחה־ךילהתש המכ דע
 ־ףוליח אוה ירה — שומיש־יכרע ולצא תושמשמ ןחש ימל ,שוזניש־יכרע־אל ולצא
 לש תרצותה םוקמב האב ,תחא הליעומ הדובע־ךרד לש תרצותה .יתרבח םירמח
 תשרופ ,שומיש־ךרע תשמשמ איה םש םוקמל הרוחסה העיגהשמ .תרחא הדובע־ךרד
 הנותנ ונתעד — ונאו .הכירצה םוחתל תסנכנו תורוחס־יפילח לש םוחתה ןמ איה
 ,רמולכ ,ותרוצ דצמ ולוכ הז ךילהתב ןנובתהל ונילעש ידה .ןושארה ןיינעל קר ןאכ
 םיכוותמה םילוגלג —,תורוחסה לש [תוהפרומאטמ] ןהילוגלגב וא ןהיתורוצ־ףוליחב

 .יתרבחה םידמוחה־ףוליחב

 הדיעמש יפכ ,ולש רמוחה־רשב םע תובר קבא,דל ותוריעצב ץלאנ סומינוריה םא 64
 ןכ ,חודה־דשב םע קבאנ ותונקזב ירה ,תופי םישנ לש ןהיתויומדב רבדמב ותמחלמ ךכ לע
 יתעמש —"והתא ימ" ."ץראה־לכ־טפוש ינפל דמוע ימצע יתיאר יחורב" :לשמל ,רסוא אוה
 התא ץא" .ץראה־לב־טפוש לש ולוק ילע םער — ״התא רקשמ״ .״ינא ירצונ״ .לאוש לוק

 ״!ורציצ לש דימלת אלא
 הרומש םג איה םא ,יל אנ־רומא ךא ,וז עבטמ לש הלקשמו התעיבט לע תרזח הפי" *

 י ״? ותחתמאב



 תורוחסה־רוזהמ וא ןוממה .3

 םצעב תוריהבה־יאמ ץוח — ,דז הרוצ־ףוליח לש ןיטולחל־היוקלה הסיפתה
 ־השעמב שחרתמ תחא הרוחס לש הרוצ־ףוליח לכש ,ןאכמ תעבונ — ךרעה־גשומ
 טנמומב םדא קבד .ןאכמ ןוממדורוחסו ןאכמ הטושפ הרוחס ,תורוחס יתש■ לש ןיפילח
 ,רבד ותואמ אקוד אוה םלעתמ אצמנ ,ןוממב הרוחס לש ןיפילחב ,דבלב הז ירמוח

 תקזחב בהזהש ,ךכמ אוה םלעתמ .תרוצב הב שחרתמ המ — ותוארל אוה בייחש
 לא ןהיריחמב תוסחייתמ ,ןפוג ןה ,תורוחסה ראש ולאו ,ןוממ וניא דבלב הרוחס

 .ןמצע ןהלש ןוממ ־תומד לאכ בהזה

 ־יתלב ,ןתיירב עבטמ ןהש ת1מכ ןיפילחה־ךילהת לא תורוחסה תוסנכנ הליחתמ
 לש התולפכתה תא םלועל איבמ ןיפילחה־דילהת ולאו .תוקתוממ־יתלבו תובהזומ
 יטננאמיאה דוגינה תא וב םימלגמ םהש ,ינוציח דוגינ — ןוממלו הרוחסל הרוחסה
 ־יכרע תקזחב תורוחסה תואב הז דוגינ ימוחתב .ךרעו שומיש־ךרע םתויהל :םכותבש
 לש ויתוצק ינש ירה ,ינשה דצמ .ןיפילח־ךרע תקזחב ןוממה דגנכ תודמועו שומיש
 שומיש־יכרע לש תויודחא :רמוא הווה ,ןה תורוחס [ןוממ — תורוחס ,ונייה] דוגינה
 ןפואב הלאה םיבטקה ינשמ בטוק לכב תגצוימ וז םידוגינ־לש־תודחא םלוא .ךרעו
 שומיש־ךרע הרוחסה .םהיניבש םילמוגה־יסחי תא םג איה תגציימ ךכ ידי לעו ,ךופה
 לא התוא קיקזמ הזו ,טשפומב אלא ריחמב תילגנ הניא ךרעכ־התינה ולאו ,שממב איה
 ןיד אלא וניד ןיא בהזה־רמוח :ךפיהלו .שממב הכרע־תומדכ הדגנכ דמועה ,בהזה
 שומישח־ךרע .שממב אוה ןיפילח־ךרע ,ךכיפלו .ןוממ ןיד ,ךרעה לש ירמוח־םוליג
 ,םייסחיה ךרעה־ייוטיב לש רוט ותואב :דבלב טשפומב אלא עיפומ וניא בוש ולש

 ולש שומישה־תויומד ףקיה לאכ ודגגכ־תודמועה תורוחסה לא אוה םחייתמ םהיפלש
 ־ךילהת תעונזול תוישממה תורוצה ןה תורוחסה לש ולא תוידוגינ תורוצ .תוישממה

 .ןהיפילח
 — ,דבה־גדוא ,קיתוה ונעדוימל ,לשמל — תורוחסה־ילעבמ דחאל הוולינו ואוב

 ,דב המא 20 ,ותרוחס .תורוחסה־קוש לא ,ןיפילחה־ךילהת לש המבה לא וכרדב

 ןשיה דודה ןב !ש״יל 2 תרומת התוא ףילחמ אוה .הריחמ ש״יל 2 .עבקנ הריחמ
 וניאש ,דבה ,ריחמ ותואב ,החפשמל־ך״נתב ש״יל 2 ןתוא ףילחמו אוה רזוח ,ותומכ
 תומדמו ,וכרע־תומד אוה ,בהזב רכמב — ךרע־אשונ ,דבלב הרוחס אלא וליבשב
 ־ךרע תקזחב וכרד תא וישכע השועה ,ך״נתב ,תרחא הרוחסב רכמנו אוה רתח וז
 לש ןיפילחה־ךילהתש ירה .בלה יכרצ תא םש קפסל ידכ ,גרואה לש ותיבל שומיש
 לש הלוגלג — הז תא הז םימילשמו םידגונמ םילוגלג ינשב ןאכ עצבתמ הרוחסה
 םג םה הרוחסה לש לוגלגה יבלש .65הרוחסב ןומממ רזוחה־הלוגלגו ןוממב הרוחסה
 יפילח ,חקימ ;ןוממב הרוחס יפילח ,רכממ :הרוחסה־לעב לש ןתמו־אשמ ישעמ

 .חקימ ךרוצל רכממ :םישעמה ינש לש םדוחיאו ;הרוחסב ןוממ

 קיזחמ אוה ירה — הז ןתמו־אשמ לש האצותה־־ףוס לע ותעד תא דבה־גרוא ןתונ
 ,תרחא הרוחס ודיב שי תירוקמה ותרוחס םוקמב ;דב תחת שדוקה־יבתכב וישכע

 בהזמש םשכ ,שא היהת לכהמו ,םוטילקארה רמא ,לכה היהי שאה ...ךותמ םלוא" 65
 ןילרב ."לפאה סוטילקארה לש היפוסוליפה" ;לאסאל .פ) ".בהז םיסכנמו םיסכנ ויהי
 תא תועטב ריבסמ ,3 הרעה ,224 ,םע ,הז עטקל ותרעהב ,לאסאל (.222 ׳טע /א דיכ ,185*

 .דבלב ךרע־ןמיסכ ןוממה
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 ןוממו הרוזומ

 :ויכרצ ראש ומצעל הנוק אוה דכל המודב .תרחא תוליעי לבא ךרע ותוא הלש
 ידכ אלא ךילהת ותוא לכב ןיא ,אוהרתואר תדוקנמ .רוציי-יעצמאו .דיחמ־יעצמא
 ןיפילחב ,ונייה ,רחא לש ותדובע תרצותב ולשדתדובע תרצות לש ןיפילחב ךוותל

 .םירצות לש
 :הלא תורוצ־יפוליח ךות ועוציב לע אב הרוחסה לש ןיפילחה־ךילהתש ,ןאכמ

 .הרוחס — ןוממ — הרוחס
 ,ם - מ - ם

 ־ףוליח ,הרוחסב הרוחס לש ןיפילח ,ירמוחה הנכות יפל ,איה 0—0 העונתה
 .ומצע ךילהתה םייתסמ ותאצותבו ,תיתרבחה הדובעה לש םירמוח

 — הרוחסה־ךרע לש וז הציפק .רכממ וא הרוחסה לש ןושאר לוגלג .0—0
 תוומה־תציפק ,רחא םוקמב התוא יתינכש יפכ ,איה — בהזה־ףוג לא הרוחסה־ףוגמ
 ,הרוחסה םנמא החפקתנ אל — הפי הציפקה התלע אל .הרוחסל [8311:0 !001-1:316]

 ותדובע תא השועש איה הדובעה לש תיתרבחה הקולחה .הרוחסה־לעב חפקתנ ךא
 אלא ול שמשמ ורצות ןיא אקוד ךכ לשבו .םידדצ־יבר ויכרצ תאו ,תידדצ־דח
 הניחבמ תלבוקמ אהתש הרוצ ,תיללכ תיטגלאויוקא הרוצ ולאו .דבלב ןיפילח־ךרע
 ידכ .רחא לש וסיכב אצמנ ןוממהו—דבלב ןוממב קר ורצות שבול ,תיתרבח
 ;ןוממה־לעב ליבשב שומיש־ך־ש שמשל ,לכ םדוק ,הרוחסה הכירצ ,םשמ ואיצוהל
 הניחבמ ליעומ חרואב תעקשומ הדובע תויהל ,אופיא ,הכירצ הב העוקשה הדובעהו
 .תיתרבחה הדובעה־תקולח לש תרשרשב הילוחכ הביט תא חיכותש ,ונייה ,תיתרבח
 ויטוחשו יעבט ןפואב חתפתהו דומצש ,רוצייל־ןונגנמ איה הדובעה־תקולח םלוא
 הרוחסהש ,רשפא .תורוחסה־ינרצי לש םבג ירוחאמ ,םיכלוהו םימקרנ ףאו ,ומקרנ
 הצורש וא ,אבדבורקמ ךרוצ קפסל תרמואה ,השדח הדובע־ךרד לש תרצות אהת
 התיה לומתא דועש ,תדחוימ הדובע־תלועפ .שדח ךרוצ איה־החוכב םלועל־איבהל
 יכ ,רשפא — דחאה תורוחסה־ןרצי ותוא לש םיבורמה םישומישה דחא תשמשמ
 תחלשמ אהת ךכ ךותמ אקודו המצעל תואמצע הנקת ,הז ףוריצמ המצע קתנת םויה
 תורשכ תוביסנהש ,אהיו .תיאמצע הרוחס תקזחב תיקלחה התרצות תא קושה לא
 .יתרבח ךרוצ םויה תקפסמ תרצותה .הדרפה לש הז ךילהת ליבשב תורשכ ןניא וא
 םאו .הל המוד תרצות־גוס ידי לע ,התצקמ וא הלוכ ,המוקממ קחדיתו רשפא רחמ
 הדובעה־תקולחב תימשר הילוח—ןנד דבה־גרוא לש וז ןוגכ—הדובעה תשמשמ םג
 המאה 20 ןתוא לש שומישה־ךרעל הבורע םושמ רקיע־לכ ךכב ןיא ירה ,תיתרבחה
 ומכ ול שי לובג הז ךרוצו — ךכב יתרבחה ךרוצה רבכ אלמתנ .אקוד ולשי ודבמ
 תישענ ונדידי לש ותרצות ירה ,םירחתמ םיגרוא ידי־לע — םיכרצה ראש לכל
 — םנישב םיקדוב ןיא םניחב־םיסוס .תלעות תרסח אליממו ,תרתוימ ,תפדועדורצות
 שומישה־ךרעש ,חיננ םלוא .תונתמ קלקל קושה לא אצוי ,ונדידי ,אוה ןיא לבא
 תלאשנ ןאכ לבא .הרוחסה לא ןוממה ךשמנ ןכ־לעו ,דמעמ קיזחמ ותרצות לש
 ,הרוחסה־ריחמב שארמ־הנתינו המידקה רבכ הבושתה :רמאת ■?ןוממ המכ :הלאשה
 ןובשח־תויועט לש תורשפאב ןאכ ןודל אובנ אלו .הכרע־רועיש לש גיצנ ותואב
 .יביטקייבוא ןוקית קושב דימ תונקותמ וללה ירהש ,הרוחסה־לעב דצמ תויביטקייבוס
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 תורוחסהירזזחמ ■ וא ןוממה .3

 ,תיתרבח הניחבמ יחרכה ,עצוממ־רועיש׳ ותרצותב עיקשהש אלא םיחינמ ונא ןיאו
 הדובע־תומכל ןוממ־יוניכ אלא וניא הרוחסה לש ריחמהש ,ןאכמ .הדובע־ןמז לש
 ירוחאמו ונלש דבה־גרוא לש ותושרמ אלש םלוא .הרוחסב הב המשגתנש תיתרבח
 לכ הנהו .דבה־תגירא לש םיקהבומה־םיקיתוה רוצייה־יאנתב הסיסת הלח ובג
 המא לש הרוצייל תיתרבח הניחבמ יחרכה הדובע־ןמז ,קפס אלל ,לומתא היהש
 ־תומישר דוסי לע תאז חיכוהל דוקש ןוממה־לעבו — םויה וחוכ עקפ ,דב תחא
 המכו המכ םלועב שי ,ונוסאל .ונדידי לש םינושה וירחתמ םימסרפמש ,םיריחמה
 הדובע־ןמז אלא הליכמ הניא ,קושב היוצמ דב־תכיחח לכ :הנורחאל ,חיננו .םיגרוא
 ןתוא לכ תוליכמ ויהי לכה־ךסבש ,רשפא ןכ יפ לע ףאו .תיתרבח הניחבמ יחרכה
 לכעל הלוכי קושה־תכמוטציא ןיא םא .הלטבל עקשוהש הדובע־ןמז דבה־תוכיתח

 ,היאר ןאכמ ירה ,המאל םיגניליש 2 לש ליגרה ריחמב ,דבה לש תללוכה תומכה תא
 .יתרבחה הדובעהךמז ללכמ ידמ לודג קלח עקשוה דבה־תגירא לש הרוצ התואבש
 רתוי עיקשמ ,ומצע ינפב ,דבה־יגרואמ דחא לכ היה וליאכ שממ איה האצותהו
 ורמאי הז ןוגכ לע .תיתרבח הניחבמ שורדשמ תיטרפה ותרצותב הדובע־ןמז
 הרוחס־גוס ןידכ וניד קושב רשא דבה לכ .הילתל םיחא ,היבשל םיחא :תוירבה
 לש הכרע ירה ,תמאבו .הרוחס־גוס ותוא לש\וםי־קלחכ — דב תכיתח לכ ,דחא

 — תיתרבח הניחבמ תמיוסמ — תומכ התואל ירמוח־םוליג אלא וניא הדיחי המא לכ
 .*הווש גוסמ םדא־תדובע לש

 ״1:116 00111-86 0£ 11-116 — לבא ,ןוממה תא הרוחסה תבהוא :תואורה וניניע
 הגוס תיתימאה הבהאה ךרד התיה אל םלועמ] 10\׳@ 110\־61■ <1068 עטנב 8מ1001;11"
 תופעתסהכ — תיתומכה תופעתסהה איה תירקמו תינאטנופסדויעבט .[םינשושב
 םיגלופמה וירביא תא םלגמש הז ,יתרבחה רוצייה־ןונגנמ לש — תיתוכיאה
 ,אופיא ,םיאב ונלש תורוחסה־ילעב .הדובעה־תקולח תטישב [1מ6מ11געג <115;)601;8,]
 םידמוע םייטרפ םינרצי םתוא השועה ,הדובעה־תקולח התוא :דוסה תא םילגמו
 ךותב םה־םהיסחי תאו יתרבחה רוצייה־ךילחת תא השועש איה ,םמצע תושרב
 לע האב הזב הז םישיאה לש וז תולת־יאו ;םמצע םהב םייולת־יתלב הזה ךילהתה

 .םיצפח ידי לע תידדצ־לכ תולת לש הטישב התמלשה
 הדילומ איה ךכ ידי־לעו ,הרוחסל הדובעהדורצות תא תכפוה הדובעה־תקולח
 תומצע־לוגלג לש ותחלצהש ,ךכל איה תמרוג הז םע .ןוממל התכיפה לש חרכהה תא
 וז העפותב ןנובתהל ונא םיבייח ןאכ םלואו .הרקמבש־רבד אלא הניא — הז
 העפות התוא םא ,בגא .ןיקתה הכלהמ תא שארמ חינהל ונילע ,רמוא הווה ,וותרהטב
 ־ףוליח לוחי םלועל ירה ,תרכמנ־יתלב הניא הרוחסה םא ,ונייה ,ללכב תשחרתמ

 ,םיגיקת־יתלב םירקמב ,הז הרוצ־ףוליח םעש ,םג אהיו — הרוחסה לש התרוצ
 .ךרע־רועיש ונייה ,תומצע ףסותת וא חפקהת

 הרוחסה ינשה הרוחסה־לעבו ,ותרוחס םוקמב ול אב בהזה דחא הרוחס־לעב

 — "לאטיפאקה" לש יסורה םגרתמה ,ןוסלאינד .פ .גל 1878 רבמבונב 28־מ בתכמב ,סקראמ *
 םוליגה אלא וביא. הדיחי המא לכ לש הכרע םנמאו" :רומאל ,ןורחאה קוספה תא הנשמ

 .ל.א.מ ןוכמ ׳גנה ".תומאה לש תללוכה תומכב תעקשומה הדובעה־תומכמ קלח לש ירמוחה
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 ןוממו הרוחס

 ־ףוליח איה ׳הילע דומעל םילוכי םישוחהש ,ךכל העפותה .ובהז םוקמב ול האב

 רמולכ ,ש״יל יתשו דב המא 20 לש ,בהזהו הרוחסה לש םוקמ־ףוליח וא םיידי
 .המצע לש תיללכה ךדעה־תומדב ז הרוחסה תפלחומ המב םלוא .הלא לש םהיפילזז

 בהזה דמוע המ ינפמ .ולש שומישה־ךרע לש תדחוימ תומדב י בהזה ףלחומ המבו

 ויוניכ ,דמולכ — ש״יל יתש — דבה לש וריחמש םושמ ?דבה דגנכ ןוממ תקזחב
 לח הרוחסה לש תירוקמה התרוצ ףוליח .ןוממ לאכ בהזה לא וקיקזה רבכ ,ינוממה

 ךשומ הלש שומישה־ךרעש עגרב־וב ,ונייה ,הרוחסה לש התפלחה־התרבעה םע
 לש ותושממתה :עמשמ .המודמ בהז אלא וניא הריחמבש הז ,בהזה תא שממב וילא

 — הכופיה םג תחאכ איה ,דבלב תילאידיאה הכרע־תרוצ לש וא ,הרוחסה־ריחמ

 אוה ןוממב הרוחסה לוגלג ?ןוממה לש דבלב ילאידיאה שומישה־ךרע תושממתה

 בטוקה ןמ ;םיינש אוהש דחא — הז דיחי ךילהת .הרוחסב ןוממה לש ולוגלג דחאכ

 רכממ וא .חקימ — ןוממה־לעב לש דגנכש־בטוקה ןמ ;רכממ — הרוחס,ד־לעב לש

 .06ם—מ דחאכ אוה מ—ם ,חקימ אוה

 הקיזה דבלמ םדא־ינב ןיב תרחא תילכלכ הקיז םוש ונל העדונ אל ןאכ דע

 לשמ הדובע־רצות םמצעל םישכור תוירבה ןיא הבש ,הקיז — ,תורוחס־ילעב ןיבש

 דמועו אבש ,רחאה :עמשמ .םמצע לשמ םירתאל םירסומ םהש םע אלא םירחא

 ־תרצותש םושמ םא ,ןוממ־לעבכ אלא ןכ תושעל לוכי אוה ןיא ,הרוחס־לעב לומ

 ,ןוממ־לש־רמוח איה תשמשמ רמולכ ,התיירב עבטמ ןוממה־תרוצ הל הנתינ ותדובע
 תא טושפל הקיפסה רבכו הרוע תא התניש רבכ ותרוחסש םושמ וא ;ב״ויכו ,בהז

 ןמ — ןוממ לש דוקפיתב שמשל בהזה ךירצ .שומישה־תרוצ ,תירוקמה התרוצ

 וז הדוקנ היוצמו .תרחא וא וז הדוקנב תורוחסה־קוש לא סנכייש ,ןבומכ ,חרכהה

 הווש רחא הדובע־רצותב ,רישי הדובע־רצותכ ,ףלחומ אוהש םוקמב ,ורוציי־רוקמב

 .67םשומימ לע ואבש תורזחמ־יריחמ דימת אוה גציימ ךליאו עגר ותואמ םלוא .וכרעכ

 הרוחס־לעב לכ לש וידיב בהזה ירה — ורוציי־רוקמב הרוחסב בהזה יפוליחל טרפ

 רכממה־תאצות ,ונייה יס,תפלחומ,ד־תרבעומה ותרוחס לש תומד־ףוליח אלא וניא

 ילאידיא ןוממ השענ בהזה .68מ—ס הרוחסה לש ןושארה לוגלגה תאצות וא ,אוה
 והושע ךכו ,ןהיכרע תא וב תודדומ ויה תורוחסה לכש םושמ ,םיכרעה־תדימ וא

 ןוממ השענ בהזהו .ןכרע־תומדל והושע ,ןשומיש־תומד לש המודמה ,דכופיהל
 ־תומד והושע ,דיל דימ תיללכה ןתפלחה־ןתרבעה ךות ,תורוחסהש םושמ ,שממ

 ןכרע־תומדל והושע ךכ ךותו — הכפהנ וא הפלחתנ תמאבש ,תומצע ,ןשומיש

 ־ךרעמ רויש־דירש לכ תטשופ יהירה ,הכרע־תומד הרוחסה הלביקשמ .תיתימאה
 — םלועל האב ,דידי לעש ,תדחוימה הליעומה הדובעהמו ירוקמ־יעבטה השומיש

 לש םתדובע לעו רחסמה לע םיגולאיד" :ייניק ד "ד) ".חקימ אוה רכממ לכ" 66

 רמואש יפכ וא ,(170 ׳מע ,1846 סיראפ ,'א קלח ,רייד תאצוה ,״םיטארקויזיפ״ .״הכאלמה־ילעב
 ."תונקל עמשמ רוכמל" :ולש ״םייללכ םיקוח״ב ייניק

 ה י ס ר מ) ".תרחא הרוחס לש הריחמב אלא תחא הרוחס לש הריחמ תא םלשל ןיא" 67
 תאצוה ,"םיטארקויזיפ" ".תויטילופ תורבח לש יתוהמהו יעבטה רדסה" :ה י י ו ו י ר ,דל הד

 (.554 ׳מע /ב קלח ,רייד

 (.543 'םע ,םש) ״.והשמ רכמ רבכש חרכהה ןמ ,הז ןוממ םדא ידיב היהיש ידכ״ 69
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 תורוחסה־רוזחמ וא ןוממה .3

 ךכיפלו .לדבה־תלוטג םדא־תדובע לש יתרבחו ינוגדח ירמוח־םוליגכ םלגתהל ידכ
 הפוצרפ — ןוממה־תרוצב .וב הלגלגתנש וז הרוחס לש הביט המ ,ןוממב וב ריכת אל
 ףא ,ןמ1ד היהי ןוממהש ,אופיא ,לוכי .התרבח לש הפוצרפב שממ תחא הרוחס לש
 ןהב רכמ ונלש דבה־גרואש ,בהזה־תועבטמ יתש יכ ,חיננ .ןוממ וניא ןמורש יפ לע
 ,1חקמ םג אוה מ—ם דבה רכממ .םיטיחה רטראוק לש תומד־לוגלג ןה ,ותרוחס תא
 ,ודוגינב תמייתסמה ,העונתב .דז ךילהת חתופ דבה־רכממ תקזחב םלוא .ס—מ
 הליחתהש ,העונת ךילהתה םייסמ דבה חקימ תקזחב ולאו ;ך״נתה רפס חקימב
 0—מ—ם לש הז ןושאר בלש ,(ןוממ—דב) מ—ס .םיטיחה רכממב ,ודוגינב
 לש ןורחאה בלשה ,(דב—ןוממ) 0—מ דחאכ אוה — (ך״נתה רפס—ןוממ—דב)
 הפוליח ,הרוחסב לחש ןושאר לוגלג .(דב—ןוממ—םיטיח) 0—מ—ם :תרחא העונת
 הרוחסב לחש דגונמ ינש לוגלג דחאכ איה תשמשמ םלועל ,ןוממל הרוחסה־תרוצמ

 .69הרוחסל ןוממה־תרוצמ רזוחה־־הפוליח ,תרחא
 שמשמ ןוממהו ליאוה .חקימ :הרוחסה לש םוימ־לוגלג וא ינש לוגלג .0—מ
 ךכיפל — תיללכה ןתפלחה־ןתרבעה לש האצות וא ,תורוחסה ראש לכל תומד־ףוליח
 אוה ארוק תורוחסה לכ יריחמב .טלחומב הרבעהל־תנתינה הרוחסה אוה שמשמ
 ליבשב ןתייצ רמוח ןהב האורו תורוחסה־יפוג לכב אוה ףקתשמ ךכו ,הכופה האירק
 תורוחס,דש ,הבהא־יניע ןתוא—םיריחמה םינייצמ הז םע .הרוחסל היהי ומצע אוהש
 הרוחסהו ליאוה .ומצע לש ותומכ :אוהו ,ופוליח־רשוכל לובג שי יכ—וילא תוצרוק
 המ וא ,וילעב ידיל עיגה דציכ ,ןוממב וב ריכמ התא יא ,ןוממל התויה םע תמלענ
 גציימ אוה םאו .היהיש המ ורוקמ יהיו ,[ףדונ וחיר ןיא] אסמ 0161; .וב לגלגתנ

 .70חקימ־תב הרוחס גציימ אוה ןאכמ ירה ,ןאכמ ,הרוכמ הרוחס

 לש ןורחאה הלוגלגש ירה ;מ—ס וא ,רכממ םג אוה ,חקימה רמולכ ,ם—מ
 ונלש דבה־גרוא יבגל .תרחא הרוחס לש ןושאר לוגלג דחאכ שמשמ תחא הרוחס
 .ש״ילה יתש תא וב לגלגו־דזחש ,ך״נתה רפסב ותרוחס לש הייח־תשרפ תמייתסמ
 ,0—מ .ש׳י׳ייב — דבה־גרוא תאמ לטנש ש״ילח יתש תא ןתנ ך״נתה רכומ םלוא

 ןושאר בלש ,מ—ם דחאכ אוה — (ך״נת—ןוממ—דב) 0—מ—ם לש םויסה־בלש
 אלא קושל איבמ וניא תורוחסה־ןרציו ליאוה .(ש״יי—ןוממ—ך״נת) ם—מ—ם לש
 ־יבורמ ויכרצ ולאו ,תולודג תויומכב תופוכת ותוא רכומ אוה ירה ,ידדצ־דח רצות
 ןוממהדבוכס תא יא ,שממתנש ריחמה תא ךלוהו־טרופ אהיש ,ותוא םיפוכ םידדצה
 לש תובורמ תוינק ךותל ךפשנ דחא רכממש ירה .תובורמ תוינקב ,ןוידפה ימדמ
 םילוגלג לש לכה־ךס שמשמ ,תחא הרוחס לש םויסה־לוגלגש ,אצמנ .תונוש תורוחס

 .תורחא תורוחס לש םינושאר

 ,לכ םדוק ,אצמנ ירה ,דבה ןוגכ ,תחא הרוחס לש הילוגלג־ללכב ןנובתנ םאו
 ינש .0—מ־ו מ—ם ,וז תא וז תומילשמה תודגונמ תועונת יתשמ םה םיבכרומש

 תא ףילחמ אוהש ,ףסכה וא בהזה ןרצי — ליעל יתוריעהש יפכ — הז ללכמ אצוי 60
 .ןבל־םדוק התוא רכמש אלב ותרצות

 אוה ירה ,םתיינקב תוצרל ונידיב שיש ,םירבדה תא גציימ ונידיב דשא ןוממה םא" 70
 רדסה" :הייוויר הל הד ה י ס ר פ) ".הז ןוממ דעב םתוא ונרכמש םירבדה תא םג גציימ

 (.586 ׳מע ,״רכו יעבטה
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 ןוממו הרוחס

 לש םידגונמ םייתרבח םיכילהת ינשב םיעצבתמ הרוחסה לש הלא םידגונמ םיפוליח
 .תודגונמ תוילכלכ תונוכת ןהש ,הז לש ויתונוכת יתשב םה םיפקתשמו הרוחסה־לעב

 ףוליח לכבש םשכ ,םלוא .הנוק — חקימה ןכוסכ ;רכומ השענ אוה ,רכממה ןכוסכ
 תומייקש אלא ,ןוממה־תרוצו הרוחסה־תרוצ ,היתורוצ יתש תחאכ תומייק הרוחסה לש
 1 רחא הנוק — רכומ אוהשכ ,הרוחסה־לעב תמועל דמוע ךכ ,םידגונמ םיבטק ינשב ןה
 םילוגלגה ינש תא תרבוע הפוג הרוחס התואש םשכ .רחא רכומ — הנוק אוהשכו
 ־לעב ותוא ףילחמ ךכ — הרוחסל ןומממו ,ןוממל הרוחסמ — הז רחא הזב הלאה
 ןניא ולא תונוכת :םידמל ונאצמנ .הנוק לשו רכומ לש :וידיקפת ינש תא הרוחס

 .ןהישיא תא דימת ןה תופילחמ תורוחס,ד־דוזחמ ךותב אלא ,תודמועודוועובק
 ,החנהה הלוע ,רתויב הטושפה םתרוצב ,תחא הרוחס לש הילוגלג־ללכ ךותמ
 .[?618011^6 ^ע81מג118] ־□־,לעופ םישיא תשולשו םינוציק העברא ןאכ שי יכ

 ץפח־לש־תושממ הל שיש וז ,הכרע־תומדכ ןוממה בצינ הרוחסה דגנכ :הנושארל
 .הרוחסה־לעב דגנכ בצינו ןוממ־לעב אב ךכו .רחא לש וסיכב ,הרוחסל רבעמ השקונ

 תמלענה תיטנלאויוקאה הרוצל ןוממה השענ בוש ,ןוממל הרוחסה הכפהנשמ ,התע
 ,ןוממה .םירחא תורוחס־יפוגב ,הזמ רבעמ םייק ,ונכות וא ,ושומיש־ךרע ולאו * הלש
 ,אצמנ .ינש לוגלגל אצומ־תדוקנ דחאכ שמשמ ,ןושאר הרוחס־לוגלג לש קוספ־ףוסכ

 ־לעב ודגנכ בצינ ןאכו ,היינשה הכרעמב הנוק השענ הנושארה הכרעמה ןמ רכומהש
 .71רכומכ ישילש הרוחס

 ,אוה ינשה לש וכופיה םהמ דחא לכש ,הרוחס,ד־לוגלגב העונתה יבלש ינש

 הרוחסהש אלא .הרוחסה־תרוצל הביש ,הרוחס־תרוצ :לגעמ ־לש ־בוביס דחיב םיווחמ
 הפוסב ,הילעבל שומיש־ךרע־אל איה הליחתמ .תדגונמ הרדגה ןאכ תרדגומ הפוג
 ,קצומה ךרעה־שיבגכ אוה הארנ הליחתמ :ןוממה םג ךכו .ול איה שומיש־ךרע

 .תיטנלאויוקאה התרוצכ אוה סמסמתמ ךכ־רחאו ,וב תלגלגתמ הרוחסהש

 דחאכ םישמשמ ,תחא הרוחס לש הלגעמ־בוביס תא םיווהמה ,םילוגלגה יגש
 ,הפוג איה ,(דב) הרוחס התוא .תורחא תורוחס יתש לש ,םיכופה ,םייקלח םילוגלג

 תרחא הרוחס לש הילוגלג־ללכ תא תמייסמו איה־הילוגלג תכרעמב תחתופ
 ולאו .הלא םידיקפת ינש המצע־איה תאלממ ,רכממב ,ןושארה הפוליחב .(םיטיחה)
 תמייסמ איה ירה — רשב לכ ךרדב תכלוה איה ןאכו — בהז־לש־רפרפל הכפהנשמ
 לכ לש םילוגלגה־רוטל לגעמה־בוביס .תישילש הרוחס לש ןושארה לוגלגה תא םג

 תורוחס לש תולגעמה־יבוביס ךותב וריתהל ןיאש בוליש ,אופיא ,בלתשמ הרוחס
 .תורוחסה־רוזחמכ ונינפל עיפומ ותומילשב הז דיל,דת .תורחא

 הרוצ לש לדבה קר אל םירישיה םירצותה־יפילחמ לדבנ תורוחסה־רוזחמ
 דב ןיטולחל ףילחהו דמע דבה־גרוא .הז ךלהמ רוקסנו־־רוזחנ .תוהמ לש לדבה אלא
 אלא הז ןויזחב תמא ןיא םלוא .תרחא הרוחסב ולש־ותרוחס ףילחה ,ך״נת־רפסב
 ללכ ותעד לע הלע אל ,םיננוצ לע םימח ףידעמה ,שדוקה־ירפס לש ןכוסה .ויבגל
 םיפלחומ ויה ולש דבבש ,םולכ אלו עדוי דבה־גרוא ןיאש םשכ ,דבב ך״נת ףילחהל

 םהיניב ,החהבש־םידדצ השולשו ({;61-1*168) םויס־תודוקנ עברא תומייק הז יפל״71■
 (.908 ׳מע ,״ילאיצוסה ןיינעה לע״ :ןורמ הל) ״.םיימעפ ףתתשמה דהא

90 



 תורוחסה־רוזחמ וא ןוממה .3

 םיפילחמ ב־ו א ןיא םלוא ,א לש ותרוחס םוקמב חאב ב לש ותרוחס .׳ובו ,םיטיח
 ,דז םינוק ויחי בר א־ש ,ןכ הרקד רשפא ,םנמא .ןילמוג־יפילח םחיתורוחס תא
 םיאנתב רקיע־לכ תינתומ הניא ,הנימב־תדחוימ ,תאזכ חקיז םלוא ,תופילח הזמ
 םיצרופ תורוחסה־יפילח דציכ ,ןאכ םיאור דחא דצמ .תורוחסה־רוזחמ לש םייללכה
 םיחתפמ םה דציכ ,םירישיה םירצותה־יפילח לש תוימוקמהו תויטרפה תוציחמה תא
 לש לודג גוח חתפתמ ינש דצמ .םדאה־תדובע לש םירמוח,ד־רוזחמ תא םיביחרמו
 גרואה ןיא .םילעופה םישיאה לש םחוקיפל םינותנ םניאש ,םייתרבח עבט־יפוריצ
 ןייתש־ןחתר ותוא ןיאו ,םיטיח רכמ רבכ רכיאהש םושמ אלא דבה תא רוכמל לוכי
 לוכי ןייה־קקומ ןיאו ,דב רכמ רבכ גרואהש םושמ אלא ך״נתה תא רוכמל לוכי
 .רכו ,םלוע־ייחל־םימה תא רכמ רבכ הלהש םושמ אלא םיפורשה םימה תא רוכמל

 םירצותה־יפילח םיקסופש ךרדכ — קסופ רוזחמה־־ךילהת ןיאש ,םג ןאכמ
 ןוממה ןיא .שומישה־יכרע לש תויושר־יפוליח וא םוקמ־יפוליח םע — םירישיה
 עקשנ אוה םלועל .תחא הרוחס לש םילוגלגה־דוט ךותמ ףוס־ףוס אציש םושמ םלענ
 וילוגלג ,לשמל ,םילק .תורוחסה ידי לע התנפתגש ,רוזחמה לש תודוקנה ןמ הדוקנב
 ךותמ דבה הליחת שרופ ירה — ך״נתה רפס—ןוממ—דב :דבה לש םיללוכה
 ןוממה סנכנ ,רוזחמה ךותמ ך״נתה שרופ ךכ־רחא ן ומוקמב ןוממה םנכנ ,רוזחמה
 ןוממה־תרוחס ןמזב־וב תראשנ ,התרבחב תחא הרוחס לש התפלחה םע .ומוקמב

 .ןוממ דימת טלופו־עיזמ רוזחמה .72ישילשה לש וידיב הקובד
 ־יוויש חרכהב הנתמ תורוחסה רוזחמש ,הנומאה וזמ הלודג תוטש ךל ןיא
 הלילח רזוחו ,אוה חקימ רכממ לכש םושמ — תוינקהו תוריכמה לש לקשמ
 רפסמל הווש השעמל ועצובש תוריכמה רפסמש ,ךכל הנלכה םא .[>־100 ^61-53]

 ,חיכוהל איה הנלכה םלוא .לפת םירבד־לפכ אלא ןאכ ןיא ירה — ןדגנכש תוינקה

 ־תקיז תקזחב םה תוהז־השעמ רכממו חקימ .קושה לא וחוקל תא ותא איבמ רכומהש
 .ןוממה לעב ןיבו .דרוחסה־לעב ןיב ,יבטק דוגינ םידגונמ םישיא ינש ןיב ןילמוג
 .ופוג שיא ותוא לש תולועפ תקזחב יבטק דוגינ םידגונמ םישעמ ינש םה םישמשמו
 ,התלעות תא תדבאמ הרוחסה יכ ,הכותב תללוכ חקימו רכממ לש וז תוהזש ,ןאכמ

 ,ןוממכ םשמ האצוי הנניאו רוזחמה לש יטסימיכלאה ךותיהה־רוכ ךותל הקרזנ םא
 דועו .ןוממה־לעב ידיב תינקנ הניא ךכ ךותמו ,הרוחסה־לעב ידי־לע תרכמנ הניא
 הרוחסה ליבשב איבמ אוה ירה ,הפי הלוע ןיפילחה־ךילהת םא :תוהז התוא הליכמ
 לש ןושארה לוגלגהו ליאוה .טעומ וא בר ןמז תכשמנה םייח־תשדפ ,עוגרמ־תדוקג
 ךילהת ןמזבדב אוה יקלח ךילהת ותוא ירה ,חקימו רכממ דחאכ שמשמ הרוחסה
 תרמושה ,הרוחס רמולכ ,ןוממה — רכומה ידיב !הרוחסה — הנוקה ידיב .יאמצע
 .קושב עיפוהלו רוזחל רחאת םא ןיבו םידקת םא ןיב ,רוזחמל־החוגה התרוצ לע

 םושמ ,דימ תונקל בייח םדא ןיא םלוא .רחא הנקי ןכ םא אלא רוכמל לוכי םדא ויא
 תוימוקמה ,תוינמזה תוציחמה תא םרוהו־ץרופ רוזחמה .דכמ ומצע אוהש
 תמייקה ,הרישי תוהז התואש ,ךכב אקוד — םירצותה־יפילח לש תוילאודיווידניאהו

 בורה לע איה תמלענ ,לכ ןיעל תטלוב וז העפותש יפ לע ףא .׳ב הרודהמל הדעה
 .יראגלווה רחסמה־שפוח שיא יניעמ דוהיבו ,תינידמה הלכלבה־ימבח לש םהיניעמ
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 ןוממו הרוזוס

 הדובע־תרצות תלבק םע ומצע לש הדובע־תרצות תריסמ לש תוהז ,[ןיפילחב] ןאכ
 יכ ,התא רמוא .חקימו רכממל :דוגינל התוא הצוחו רוזחמה אב ,םירחא לשמ
 ירה — תימינפ תודחא םיווהמ תיאמצע הדימע הז לומ הז םידמועה םיכילהתה ינש
 .םיינוציח םידוגינ לש העונתב תמשגתמ תימינפה םתודחא יכ ,תרמא וליאכ
 — ידדהא םה םימילשמ ןכש — םינפבמ תואמצע־ילוטנ לש וז תינוציח תיואמצעתה

 ־היוטיב לע האב תודחא התוא ירה ,תמיוסמ הדוקנל דע תמדקתמ איהשמ
 ־ךרע ןיב הריתס — הרוחסב העובטה תיטננאמיאה הריתסה .רבשמב — התוצרפתה
 ןמזב־וב תגצוימ תויהל הל חרכה תיטרפ הדובעש הריתס ן ךרעה ןיבל שומישה
 הפי החוכ ןיא ,תישחומ ,תדחוימ הדובעש הריתס ;הרישי תיתרבח הדובע תקזחב
 ץפחל םדא־תומד ןתמ ןיבש הריתס ;טשפומב תיללכ הדובע תקזחב אלא ןמזברב
 הריתסל ,הל םינקמ הרוחסה־לוגלגבש םידוגינה — םדאל ץפחדוומד ןתמ ןיבו
 תא ןכותב הלא תורוצ תונפוצ ךכיפלו .התעונתל תוחתופמ תורוצ ,וז תיטננאמיא
 ־ידכ וז תורשפא לש התוחתפתה .דבלב תורשפא קר לבא ,םירבשמה לש תורשפאה
 לש טושפה רוזחמה תניחבמש ,לודג ףקיהב םיבורמ םיאנת תבייחמ ,תואיצמ

 .73ללכ םימייק םניא ןיידע תורוחסה

 ־יעצמא לש דוקפיתה תא לבקמ ,תורוחס,ד־רוזחמב ךוותמ ותויהב ,ןוממה
 .רוזחמה

 ן1ממה בוביס .ב

 — ,דדובעה־ירצות לש םירמוחה־ףוליח עצבתמ ודי לעש ,תורוצה־ףוליח

 לש אצומ־תדוקנ ,הרוחס תקזחב ,שמשי ופוג ךרע ותואש ,בייחמ — 0—מ—0
 תורוחסה לש וז העונת :ךכיפלו .הרוחס תקזחב הדוקנ התואל רזוח אהישו ךילהתה
 ־בוביס תא תורשפא ללכמ הפוג הרוצ התוא האיצומ ינשה דצמ .איה לגעס־בוביס
 ־תדוקנמ ןומסה לש תדמתמ תוקחרתה — וז העונת לש הפוס .ןוממה לש לגעמה
 ,ותרוחס לש תפלחומה התומדב קיזחמ רכומהש תמיא־לכ .הילא ותריזח אלו ,ואצומ

 תא קר הרבע :רמולכ ,ןושארה לוגלגה לש בלשב הרוחסה היורש ,ןוממב ונייה
 בוש —חקימ ךרוצ רכממ —הז ךילהת םלשנשמ .הרוזחמ לש הנושארה תיצחמה
 תא הנקש רחאל ,דבה־גרוא םא ,םנמא .םינושארה וילעב ידימ ןוממה םג קחרתנ
 רזוח וניא הז ןוממ לבא .וידיל ןוממה ףא רזוח ,שדחמ דב רכומו בש ,ך״נתה־רפס

 תודוקנ יתש .78—74 ׳מע ,״רכו תרוקיבל״ :לימ ס מ י י ׳ג לע יתורעה תא הוושה 73
 לש יוהיז ,תיסנאר .תילכלכה [הקיטגולופא] הירוגינסה לש דותמה יבגל ןאכ ןה תוינייפוא
 ןמ הלא םיגשומ ינש םיטישפמש ךות טושפ — םירישי תורוחס־יפילה לשו תורוחס־דוזחמ
 ךות — יטסילאטיפאקה רוצייזו־ךילהתבש תוריתסב רופכל ןויסנה ,תינש ,םהיניבש םילדבהה
 ,תוטושפה תוקיזה לע םתוא םידימעמו הזה רוצייה ינקסע ןיבש םיסחיה תא םידירפמש'
 תונמנה תועפות םה תורוחסה־רוזחמו תורוחסה־רוציי ירהו .תודוחסה־רוזחמ ךותמ .תועדונה
 םיעדוי ונא ןיאש ירה ,הנוש לקשמבו הבוש ףקיהב םג אולו ,רתויב םינושה דוצייה־יגפלא לע

 ךכ ךותמו ,הלא רוציי־יבפוא לש [^1^61־61x1:13, ילוגסה לדבהה לע ןיידע
 ־רוזחמ לש תוטשפומה תוירוגטאקה תא קר עדנ םא — םהילע טפשמ איצוהל ונידיב ןיא
 ,תינידמה הלכלכה תרותמ ץוה ,עדמ םושב אצומ התא ןיא .םהל תופתושמה ,תורוחסה
 זיעמ ,לשמל ,י י ס ,ב .י .רתויב םיטושפה ןמ ,םישודנ םירבדב ךכילכ הבורמ תורדנגתה

 .תרצות איה הרוחסה יכ ,דבלב תאז עדוי אוהש ךותמ קר םירבשמה לע טפשמ איצוהל
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 תורוחסה־רוזהמ וא ןוממה .3

 ןוממה קחרתנ אקוד הז רוזחמ ידי־לע ןכש ,תונושארה דב־ת1מא 20 לש ןרוזחמ ךות
 ךות אלא רזוח ןוממה ןיא .ך״נתה רכומ לש וידיל עיגהו דבה־גרוא לש וידימ
 ,השדח הרוחסב ופוג ךילהת ותוא לע הרזח ךות וא ,דוזחמה־ךילהת לש זשזדיח

 ־רוזחמש ,וז העונת־תרוצ :ךכיפלו .ןכל־םדוק ופוסכ התע ךילהתה לש ופוסו
 ־תדוקנמ תדמתמה ותוקחרתה לש העונת איה ,ןירשימב ןוממל ול הנקה תורוחסה
 ובוביס ,ונייה — ורבח לש וידיל דחא הרוחס־לעב לש וידימ וצורמ תשרפ ,אצומה

 ,(0111־^01107, 001118 (16 13׳ 111011113,16)

 .ופוג ךילהת ותוא לע ,תינוגדח ,תידימת הרזח וב אצומ התא — ןוממה בוביס
 ודצב דמוע םלועל היינקל־יעצזנאכ ןוממהו ,רכומה לש ודצב תדמוע הרוחסה םלועל
 .הרוחסה לש הריחמ תא שמממ אוהש םע ,היינק־יעצמאכ דקפתמ ןוממה .הנוקה לש
 התואו ,הנוקה לש וידיל רכומה לש וידימ הרוחסה תא ריבעמ אוה הז שומימ םעו
 רוזחל תנמ לע ,רכומה לש וידיל עיגמו הנוקה לש וידימ ומצע תא רקוע אוה העש
 לש וז תידדצ־דח הרוצש ,תוירבה יניעמ םלענ .הרחא הרוחסב ופוג הז ךילהת לע
 ועבט םצע .הרוחסה לש תיפוצרפ־ודה הרוצה תעונת ךותמ תעבונ ןוממה־תעונת
 ןושארה הלוגלג .ךכמ ךפיהה תא ,ןיעדויארמל ,דילומש אוה הרוחסה־רוזחמ לש
 ,המצע הרוחסה תעונתכ םג אלא ןוממה תעונתכ קר אל םייניעל הארנ הרוחסה לש
 רוזחמה לש הנושארה תיצחמב הבלב ןוממה לש העונתכ הארנ ינשה לוגלגה ולאו
 שומישה־תומד תשרופ םג תאצמנ ךכ ידי לע .םמוקמ תא ןוממהו הרוחסה םיפילחמ
 וא הכרע־תומד האב המוקמב .74הכירצה ךותל תסנכנו רוזחמה ךותמ הרוחסה לש
 יעבטה הרועב אל הרוחסה תרבוע רוזחמה לש היינשה תיצחמה תא .ןוממה־רפרפ
 התואו !ןוממה לש ודצ לע ולוכ לפונ העונתה לש הכשמהש ירה .בהזה־רועב אלא
 ,םלועל תללוכ ,הרוחסה יבגל הזל הז םידגונמ םיכילהת ינש הכותב תללוכה ,העונתה
 םעפ לכבו — הרוחסו ןוממ :ופוג ךילהת ותוא ,ןוממה לש תימצע העונת תקזחב
 התפלחה ,ונייה ,תורוחסה־רוזחמ לש האצותה .םמוקמ תא םיפילחמ — תרחא הרוחס
 ־התרוצ ףוליח ידי לע המרגנ אל וליאכ ,אופיא ,תיארנ ,התרבחב תחא הרוחס לש
 ,תורוחסה תא איבמה הז — רוזזזמה־יעצמאכ ןוממה לש ודו קפדו ידי לע אלא ,איה
 ־יכרע־אל הב ןהש ,דימ ןתוא ריבעמה !בוביס ידיל ,ןמצעלשכ העונת־תונב ןניאש
 ןוממה .אוה־ובוביסל ךופה ןוויכב דימתו !שומיש־יכרע הב תושענ ןהש דיל ,שומיש
 ןהל היהש ןמוקמב דימת אב אוהש םע ,רוזחמה םוחתמ תורוחסה תא דימת קיחרמ
 ־תעונתש יפ לע ףא :ךכיפלו .ואצומ־תדוקנמ ומצע אוה קחרתמ אצמנו ,ןרוזחמב
 תורוחסה רוזחמש ,ךפיהל ,המדנ ירה ,תורוחסה־רוזחמל יוטיב אלא הניא ןוממה

 .75ןוממה־תעונת לש הדלות קר אוה

 אוהש םושמ אלא רוזחמ־יעצמא לש הז דוקפית ןוממל ול ןתינ אל ינשה דצמ
 הניא רוזחמ־יעצמאכ ותעונת :ךכיפלו .יאמצע םרוגל ךפהנש ךרע — תורוחסה־ךרע

 — ,דעש יפל וניבגל תמייק הניאש העפות — רכמיתו־רוזחתו הרוחסה רכמית םג םאו 74
 ,הכירצה םוחתל תסנכנו רוזחמה םוחתמ ,תטלחומה ,הנורחאה הריכמה םע איה תאצוי ירה

 .רוציי־יעצמאכ םאו היחמ־יעצמאכ םא ןאכ שמשל תנמ לע
 :ן ו ר ט ־ ה ל) ״.םירצותה ידי לע ול תינקנה וזמ ץוח תרחא העונת םוש (בהזל)ול ןיא״73

 (.885 ׳מע ,״ילאיצוסה ןיינעה לע״
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 ןוממו .דרוחס

 ףקתשיו־רוזחי םג הז רבדש ,אופיא ,ןידב .תורוחסה לש ןתרוצ־תעונת אלא םצעב
 ־תרוצב ולש הרוחסה־תרוצ תא הליחת דבה ריממ ,לשמל ,ךכ .ןוממה־בוביסב שחומב
 ךכ־רחא השענ ,ןוממה־תרוצ ,ונייה ,מ—ס ,ןושארה ולוגלגב ןורחאה הצקה .ןוממה
 םלוא .ך״נתה רפסל רזוחה־ופוליחב ,ונייה ,ם—מ ,ןורחאה ולוגלגב ןושאר הצק
 ךות ,ןוממב הרוחס לש ןיפילח השעמ ךות םשגתמ הלא הרוצ־יפוליח ינשמ דחא לכ
 תקזחב ןהירה ,רכומה ידיל ועיגהשמ ,ןוממ־תועבטמ ןתוא .הזו וז לש םוקמ־יפוליח
 תנתינה ,הרזחסה־לש־התומד ןה ,ונמיה ושרפשמו ;הפלחתנש הרוחסה־תוזנד
 וסיכ ךותל הלא תועבטמ איבמ דבה לש ןושארה לוגלגה .ןיטולחל הפלחה־הרבמהל
 ינש םתוא :עמשמ .וסיכ ךותמ בוש ןתוא איצומ ינשה לוגלגה ,דבה־גרוא לש
 ןוממהש ,ךכב םיפקתשמו םירזוח הפוג־הרוחס התוא לש םידגונמ הרוצ־יפוליח

 .םיכופה םינוויכב לופכ םוקמ־ףוליח עצבמ

 — תוינק קר וא תוריכמ קר ,םיידדצ־דח תורוחס־ילוגלג אלא םילח ןיא םא ולאו

 לח .דבלב תחא םעפ אלא ומוקמ תא ףילחמ ןוממה ןיא בוש — הריחבה יפל לכה
 ,הרוחסה לש ינשה הלוגלג תא יוטיב ידיל דימת איבמ הז ירה ,ינש םוקמ־ףוליח וב

 רזוח ןוממה־תועבטמ ןתוא לש םוקמה־ףוליח םאו .ןוממה ןמ רזוחה־הלוגלג תא
 אלא ,הדיחי תחא הרוחס לש םילוגלגה־רוט קר אל ךכב ףקתשמ ירה ,תורידת הנשנו
 רבתסמ :בגא .ללכב תורוחסה־םלועב םילחה רפסמ־ןיאל םילוגלג לש םבוליש םג
 ונאש ,טושפה תורוחסה־רוזחמ לש הרוצה יבגל אלא רמאנ אל הז לכש ,וילאמ

 .ןאכ הב םינד

 ־ףוליח העציבשמ ,רוזחמה ךותל הנושארה התעיספ העספש רחאל ,הרוחס לכ
 םעפב־םעפמ האבו־תסנכנ ןאכו ,רוזחמה ךותמ תשרופ איה דימ — ןושאר הרוצ
 ךלהמו רוזחמה־םוחתב דימת ןכוש ,רוזחמ־יעצמא תקזחב ,ןוממה ולאו .השדח הרוחס

 ?חז םוחת טלוקו־רזוחו טלוק ןוממ המכ :הלאשה תלאשנ ןכ םא .תימלוע וב

 ־וב םה םילח — םיידדצ־דח תורוחס־ילוגלג הברה םוי לכ םישחרתמ ץרא לכב
 דבלב תוריכמ תושחרתמ :רחא ןושל וא — םוקמה תניחבמ חז דצב חז ןכ־לעו ,ןמזב
 תומיוסמ תויומכ לא וללה וותשנ רבכ תורוחסה יריחמב .ןאכמ דבלב תוינקו ,ןאכמ
 הדימעמ ,ןאכ הב םינד ונאש ,הרישיה רוזחמה־תרוצש וניכמו ,המודמ ןוממ לש
 היינשהו הריכמה בטוק לע תחאה ,שממ םהיפוגב הז תמועל וז ןוממו הרוחס םלועל
 ליבשב השורדה ,רוזחמה־יעצמא תומכש ירה — היינקה לש ידגנה־בטוקת לע

 .תורוחסה לש םיריזחנזו־םוכס ידי לע העובק רבכ ,תורוחסה־םלוע לש רוזחמה־ךילהת

 תילאידיא רבכ אטבתנש הז ,בהזה־םוכס תא שממב גציימ אלא ןוממה ןיא םנמאו
 הז םיווש הלא םימוכס יכ ,וילאמ ,אופיא ,רבתסמ .תורוחסה לש םיריחמה־םוכסב
 ןהיריחמ םינתשמ ,דמוע וניעב תורוחסה לש ןכרע םאש ,ונא םיעדוי רבכ ,םלואו .הזל
 ותדירי םע תיסחי היילע םה םילוע ,ונייה ,(ןוממה־רמוח) בהזה־ךרע ייוניש םע
 תורוחסה לש םיריחמה־םוכס םא ןיב .הז לש ותיילע םע תיסחי הדירי םידרויו הז לש
 דרת וא הלעת רוזחמבש ןוממה תומכש חרכהה ןמ ,ל״נכ ,דרוי אוה םא ןיבו הלוע
 ,ומצע ןוממה ךותמ ןאכ עבונ רוזחמה־יעצמא לש םתומכב יונישהש אלא .סחיב־וב
 הליחת .ךרעה־תדימכ ודזקפית ךותמ אלא רוזזומ־יעצמאכ ודוקפית ךותמ אל לבא
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 תורותס,ר־רוזחמ וא ןוממה .3

 תומכה תינתשמ ךכ־רחאו ,ןוממה ךרע לא ךופה סחיב תורוחסה ריחמ הנתשמ
 ,םא םג הרקי הזה רבדכ שממ .תורוחסה ריחמ לא רשי סחיב רוזחמה־יעצמא לש

 אלש וא ;םיכרעה־תדימכ ףסכ ומוקמב אובי אלא ,בהזה לש וכרע דריי אל ,לשמל
 הרקמב .םיכרעה־תדימכ ודוקפיתמ וילגר תא קחדי בהזה אלא ,ףסכה דרע הלעי
 הרקמב ;בהז ןכל־םדוק היהשמ ףסכ רתוי רוזחמב וישכע אהיש ,ןידה ןמ ןושארה
 ־רמוח לש ךרעה הנתשי ךכ ןיבו ךכ ןיב .ףסכ ןכל־םדוק היהשמ בהז תוחפ — ינשה
 יוטיב הנתשיש ןאכמו ;םיכרעל־הדימ תשמשמה ,הרוחס התוא לש ,רמולכ ,ןוממה

 דעונה ,רוזחמבש־ןוממה תומכ הנתשתש ןאכמו ;תורוחס,ד־יכרע לש םהיריחמ
 הכרדש ,1ב הצריפ תורוחסה לש רוזחמה־םוחתש ,וניאר .הלא םיריחמ לש םשומימל
 ־םיחיגמ .ןותנ ךרע תלעב הרוחסכ (ןוממה־רמוח :רוציקב — ףסכ) בהז וכותל סנכנ
 םע ,רמוא הווה ,ךרעה־תדימכ ודוקפיתל ןוממה סנכנש םע ןותנ הז ךרעש ,שארמ
 הדירי הלגתת ,הפוג ךרעה־תדימ לש הכרע ,לשמל ,דרי םא ,הנהו .םיריחמה תעיבק
 ,תורקיה תוכתמב ןירשימב ןתוא םיפילחמש ,תורוחסה לש ןהיריחמ־יונישב הליחת וז

 הרבחה לש םיחתופמ תוחפ םיאנתב דוחיב .הלא לש ןרוציי םוקמב ,תורוחס תקזחב
 ותוא יפל בר ןמז דוע דמאנ אהי תורוהסה ראש לש לודג קלחש ,הרקי תינגרובה
 םייתניב .דבלב העטמ אלא וניאו ןשייתנ רבכ התעש ,םיכרע,ד־תדימ לש ךרע
 לש הקיז הילא המצע תא הקיקזמ איהש ךות ,התרבח תא תחא הרוחס תקבדמ
 יפל ,העמק־העמק םיכלוהו םיוותשמ ,ףסכב וא בהזב ,תורוחסה יריחמ ;ךרע
 םידמאנ רבד לש ופוסבש דע ,םמצע תורוחסה־יכרע ידי לע תועבקנה תויצרופורפה
 תוותשה־ךילהת .ןוממה־תכתמ לש שדחה הכרעל םיאתמ ןדמוא תורוחס,ד־יכרע לכ
 אלמל ידכ ,תוסנכנו־תומרוזה ,תורקיה תוכתמה לש דימתמה יובירה ותוא הוולמ הז
 םיריחמ ןתמש הדימב :ךכיפלו .םירשימב ןהב תופלחומה תורוחסה םוקמ תא
 םיכלוה תורוחסה־יכרעש הדימב -ונייה ,יללכ ףקות לבקמו ךלוה תורוחסל םינקותמ
 — תמיוסמ הדוקנל דע דריל ךישממו דרי רבכש — שדחה תכתמה־ךרע יפל םידמאנו

 םיריחמה לש םשומימל השורדה ,תכתמ התוא לש רתי־תומכ רבכ היוצמ הדימב הב
 בהזה תורוקמ לש םיוליג רחאל ואבש ,תודבועב תידדצ־דח תולכתסה .םישדחה
 וליאכ ,תועט־תנקסמ ידיל 18־ה האמב דוחיבו 17־ה האמב האיבה ,םישדחה ףסכהו
 םירבדב .רוזחמ־יעצמא םישמשמ ויה בהזו ףסכ רתויש םושמ ,תורוחסה־יריחמ ולע
 עגרב תמאב ןותנ אוהש יפכ ,דמועו־ןותנכ בהזה לש וכרע תא םיחינמ ונא םיאבה

 .םיריחמ,ד־ןדמוא לש

 םיריחמה םוכס ידי לע רוזחמה־יעצמא לש םתומכ תעבקנ ,אופיא ,וז החנה יפל
 הרוחס־גוס לכ לש וריחמ תא םיחינמו םיפיסומ ונא םאו .ושממל שיש ,תורוחסה לש
 תורוחסה־תומכב יולת תורוחסה לש םיריחמה םוכסש ,רורב ירה ,שארמ ןותנכ
 םיטיח רטראוק םאש ,ןיבהל ידכ ,הבורמ ןיחומ־תעיגי תשרדנ ןיאו .רוזחמב היוצמה
 — דכו ש״יל 400 תולוע רטראוק 200 ,ש״יל 200 תולוע רטראוק 100 ,ש״יל 2 הלוע

 תופילחמ םיטיחהו איהש ,ןוממה־תומכ לדגת םיטיחה יוביר םעש ,אוה תרכה ירה
 .םיטיחה תריכמ תעשב ןמוקמ תא

 רוזחמבש ןוממה תומכ ירה ,תדמועו הנותנכ תורוחסה־תומכ תא םיחינמ םא ולאו
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 ןוממו הרוחס

 ,תדרויו הלוע איה .תורוחסה יריחמב תודונתה םע תדרויו־תמרוז ,הלועו־תמרוז אהת

 *ייוניש תמחמ דלוהו תחופ וא דלוהו ףיסומ תורוחסה לש םיריחמה םוכסש םושמ

 .ודריי וא ולעי דחאכ םלוכ תורוחסה יריחמש ,ללכ ךרוצ ןיא ךכ םשל .םיריחמה

 וא ,ןאכמ ,םהבש םיבושחה ןמ ,תורוחס־יגוס לש םיוסמ רפסמב םיריחמה־תיילע
 דמועה םיריזזמה־םוכם תא הירוהל וא ,תולעהל היד ,ןאכמ ,םהיריחמ תדירי
 תוחפ וא ןוממ רתוי סינכהל םג :רמוא הווה ,רוזחמבש תורוחסה לכ לש ןשומימל
 ךרע־ייוניש וב םיפקתשמ תורוחסה־יריחמב יונישהש ןיב .רוזחמה ךותל ןוממ
 םתומכ לע ותעפשה הבלב קושה יריחמ לש תודונת קר וב םיפקתשמש ןיבו םיישממ

 .תדמוע הניעב רוזחמה־יעצמא לש

 ןמזבדב םילחה ,םהיניב ידדה רשק אלל םירכממ לש םיוסמ רפסמ ןותנש ,אהי
 םירכממ ןוגכ — םייקלח םילוגלג ונייה — םוקמה תניחבמ .דז דצב הז םג ןכ־לעו
 הרוחס לכ ריחמ םא .ש״יי םינולג 4 ,ך״נת־רפס 1 הב המא 20 ,םיטיח רטראוק 1 לש
 חרכהה ןמ ירה ,ש״יל 8 אוה שומימל דמועה םיריחמה־םוכס ןכ־לעו ,ש״יל 2 אוה
 תושמשמ תורוחסה ןתוא םא ,הז דגנכ .ש״יל 8 לש ןוממ־תומכ רוזחמה ךותל סנכיתש
 2—דב המא 20—ש״יל 2—םיטיח רטראוק 1 :ונל עודיה םילוגלגה־רוטב תוילוח

 תואיבמ ש״יל 2 ןתואש ידה ,ש״יל 2—ש״יי םינולג 4—ש״יל 2—ך״נת־רפס—ש״יל
 לש ןהיריחמ תא תושמממ ןהש םע ,וז רחא וזב תונושה תורוחסה תא בוביס ידיל
 ופוסב ,תוחנ ןהש דע ,ש״יל 8 לש םיריחמה־םוכס תא םג אליממו ,וז רחא וזב הלא
 לש הז רזוח םוקמ־ףוליח .םיבוביס העברא ןה תועצבמ .קקזמה לש ודיב ,רבד לש
 ךרד התעונת :הרוחסה לש לופכה הרוצה־ףוליח תא גציימ ,ןפוג תועבטמ ןתוא
 ,הלא םיבלש .76תונוש תורוחס לש םילוגלגה־בולישו םידגונמ רוזחמ־יבלש ינש

 םילח ויהיש רשפא יא ,רבוע ךילהת ותואש ,הז תא הז םימילשמו הזל הז םידגונמ
 ךכיפלו .דבלב ןמזה תניחבמ הז רחא הז םה םילח אלא םוקמה תניחבמ הז דצב הז
 ןהיכוביס רפסמ :רחא ןושל !ךילהת ותוא לש וכשמל הדימ ןמז־יקרפ םישמשמ■
 ,אהי .ןוממה־בוביס לש ותוריהמל הדימ שמשמ םיוסמ ןמזב ןפוג תועבטמ ןתוא לש

 *םוכסש ירה .דחא םוי ,לשמל ,ךשמנ תורוחס עברא ןתוא לש רוזחמה־ךילהתש

 תועבטמ ןתוא לש םיבוביסה רפסמ ;ש״יל 8 ןאכ היהי שומימל דמועה םיריחמה
 ןמז־קרפ יבגל וא !ש״יל 2 — רוזחמבש ןוממה־תומכו ! 4 — םויה ךשמב ןפוג

 :רוזחמה־ךילהתב ןותנ

 תורוחסה לש םידיחמהדבובס
 ה1זחמ ־יעצמאכ דקפתמה !וממח תומכ דחא־םש־תונב תועבטמ לש םיבוביסה־.דפסמ

 אצומ התא תחא ץרא לש רוזחמה־ךילהתב םנמא .םוקמ לכב הפי וחוכ הז קוח
 ,תודרופמ ,תובורמ (תוינק וא) תוריכמ דחא דצמ :תונוש תועפות םיוסמ ןמז־קרפב

 — םייקלח־םילוגלג ,ונייה—םוקמה תניחבמ וז דצב וז תורבועו דחא ןמזב תולחה

 קר ןה תועצבמ וא תחא םעפ אלא ןמוקמ תא םהב תונשמ ןניא תועבטמ ןתואש

 .רכו רוזחמב ןוחב אהיש ,העונת ידיל (ןוממה תא) ותוא םיאיבמה םה־םה םירצותה,, 76
 לגלגתמ אלא אוה ןיא ,דנב ךרוצ שישכ .ותומכל ףילחת תשמשמ (ןוממה לש)ותעונת תוריהמ

 (.916 ׳915 ׳םע ,םש ,ן ו ר מ ־ ה ל) ״.הלק העש ףא חונל אלב דיל דימ

96 



 תורוזוסה־רוזחמ וא ןוממה .3

 םאו הברהב םא תוילוח־יריתע ,םיבורמ םילמלג־ירוט ינש דצמו > דחא בוביס
 םהבו ,הז ךותב הז םה,םיבלתשמ םתצקמו הז דצב הז םה םירבוע םתצקמש ,טעמב
 ךותמ ,םלוא .טעמב םאו הברהב םא םיבורמ םיבוביס ןפוג תועבטמ ןתוא תועצבמ
 תולעהל לכונ ,רוזחמב תויוצמה דחא־םש־תונב תועבטמה .ילכ יבוביס לש לכה־ךסה

 ־בוביס לש תעצוממה־תוריהמה תא וא תחאה עבטמה יבוביס לש עצוממה־רפסמה תא
 לש ךילהתה תליחת םע ,לשמל ,דיגנ — ,רוזחמה ךותל תסנכנה ןוממה־תומכ .ןוממה
 ־תויוצמה תורוחסה לש םיריחמה־םוכס ידי־לע ,ןבומכ ,תעבקנ — םויה־רוזהמ
 םישוע ופוג ךילהתה רותב םלוא .םוקמה תניחבמ וז דצב וזו דחא ןמזב רוזחמב
 ־תוריהמ תא תחא עבטמ השיחמ .התרבחל תיארחא — ךכ רמול םא — תחא עבטמ
 תאצויו תקחדנ איהש וא ,התרבח לש הבוביס תוריהמ הדגנכ תלשחנ ירה ,הבוביס
 םאש ,ןוממ־תומכ התוא אלא טולקל הז םוחת לכוי אל ןכש ז רוזחמה־םוחתמ ירמגל
 הנש הלפכמ לבקת ,הלש דוסיה־תדיחי לש עצוממה םיבוביסה־רפסמב הנליפכת
 ,תועבטמה לש םיבוביסה רפסמ לדג םא :ךכיפלו .שומימל דמועה םיריחמה־םוכסל
 םא .ןתומכ הלדג ,ןהיכוביס רפסמ תחופ םאו .רוזחמב רשא ןתומכ תתחופ ירה
 ־יעצמאכ דקפתל היושעה ןוממה־תומכ םג ךכב הנותנ ,תעצוממ־תוריהמ הנותנ
 תמיוסמ תומכ ,לשמל ,רוזחמה ךותל ליטהל אלא ךרוצ ןיא בוש ךכ םאו ;רוזחמ
 ותואב תחא ש״יל לש תועבטמ וכותמ איצוהלו בושל ידכ ,תחא ש״יל ירטש לש

 .םיקגבה־יתב לכל הפי עודי םיטהל־השעמ — ןיינמ

 ,רמולכ ,תורוחסה לש רוזחמה־ךילחת יוליג ידיל אב ללכב ןוממה־בוביסבש םשכ

 ןוממה־בוביס לש תוריהמב ףא — םידגונמ םילוגלג ךותב קר ,ןהלש לגעמה־בוביס
 תובלתשהה תילגתמ ;תורוחסה־תורוצ יפוליח לש תוריהמה תילגתמ ןאכ :ךכ
 ןתומלעיה ,םירמוחה־ףוליחב תוליהבה תילגתמ !םילוגלגה־ירוט לש הפוצרה
 תורוחסב ,איה ףא הריהמה ,ןתפלחהו רוזחמה־םוחת ךותמ תורוחסה לש הריהמה
 ־תודחא ,ןתודחא יוליג ידיל האב ןוממה־בוביס לש תוריהמבש ,ןאכמ .תושדח
 ־תומד לש הפוליח — הז תא הז םימילשמהו הזל הז םידגונמה םיבלשה לש ,ףטשבש
 לש וא — שומישה־תומדב ךרעה־תומד לש רזוחה־הפוליחו ךרעה־תומדב שומישה
 ערקה הלגנ ןוממה־בוביס לש ותטאהב ,ךפיהלו .רכממו חקימ :םיכילהתה ינש
 הלגנ ,ורבחל דגונמו ומצעל יאמצע השענ םהמ דחא לכשכ ,הלאה םיכילהתה ןיבש
 — הז ןואפק עבונ ןכיהמ .םירמוחה־ףוליחב םג אליממו הרוצה־ףוליחב לחש ןואפקה
 ידכ אלא ,רוזחמב ,וב ןיא .ןבומכ ,וב הנוע הניא ומצע רוזחמה לש וינפ־תשרא
 ־בוביס תטאה םע יכ ,בושחל הליגרה ,תינומהה הפקשהה .המצע העפותה לע דיעהל
 רוזחמה ףקיהב ותומלעיה תורידתו ןוממה לש ותעפוה תורידת םג תתחופ ןוממה
 םתומכ רסוחב וז העפות תולתל היהי וז הפקשה לש החודב — ויתודוקנ לכ לע

 .77רוזחמה־יעצמא לש

 רוכמל ול שיש ימ לכ ירה ,רכממודוקימל תלבוקמ .הדימ שמשמ ...ןוממהש ןויכמ" י7
 וא הכלממב ןוממב רוסחמש ,בושחל הטונ אוה דימ ,ךכל תוחוקל אוצמל לוכי וניאו והשמ
 םלואו !ןוממב רוסחמ :םיקעוצ לכה ךכו ;ותרוחסל הצופת ןיאש ,ךכל םרוגה אוה זוחמב
 (^!דורסני) רכוחה ...?ןוממל םיקעוצה וללה תוירבה םיצור המ ...וזמ הלודג תועט דל ןיא



 ןוממו הרוחס

 ־ייעצמא ןמז־קרפ לכב שמשמה ,ןוממה לש תללוכה־תיומכה :םידמל ונאצמנ
 .רוזחמב רשא תורוחסה םלוע לש םיריחמהרנוכס ידי לע דחא דצמ תעבקנ ,רוזחמה

 םידגונמה רוזחמה־יכילהת לש ,רתוי ץאומה וא טאומה ,םרזה ידי לע ינשה דצמו
 םיריחמהדנוכסמ קלח הזיא ,רבדב עירכמה אוה הז םרזו !תורוחס,ד־םלועב רשא
 תורוחסה לש םיריחזנה־םוכס םלוא .ןפוג תועבטמ ןתואב ושומימ לע אובל לכוי ל״נה
 רועונת :םימרוגה תשולש ירהו .ויריחמב ןהו הרוחס־גוס לכ לש ותומכב ןה יולת
 םייושע — ןוממה לש ובוביס־תוריהמ הנורחאלו ,רוזחמבש תורוחסה־תומכ ,סיריחמה
 ,שומימל דמועה םיריזזזנה־םוכסש ,אצמנו ? םיאנת־ייוגישו המגמ־ייוניש תונתשהל

 המכו המכ רובעל םייושע — ודי לע תינתומה רוחזמה־יעצמא תומכ םג אליממו
 ־יריחמ תודלותב רתויב םיבושחה םיפוריצה תא אלא ןאכ םינומ ונא ןיא .םיפוריצ

 .תורוחסה

 —רוזחמה־יעצמא לש םתומכ לדגתש רשפא ,םידמוע םניעב תורוחסה־יריחמ םא

 בוביסה תוריהמש םושמ םאו ,תכלוהו־הפיסומ רוזחמבש תורוחסה תומכש םושמ םא
 רשפא :ךפיהלו .תחאכ תולעופ ןהיתשש םושמ םאו ,תכלוהו־תתחופ ןוממה לש
 תוריהמ הלדגש וא תורוחסה תומכ תתחופש םע ,רוזחמה־יעצמא לש תומכה תחפתש

 .רוזחמה

 .הניעב דומעת רוזחמה־יעצמא תומכש רשפא ,םללכב םילוע תורוחסה־יריחמ סא

 הלדגש וא ,םילוע ןהיריחמש סחיבדב רוזחמבש תורוחסה הומכ תתחופש םע
 ־תומכש דועב ,םיריחמה־תיילע הלדגש רועישב־וב ןוממה לש ובוביס־הוריהמ
 םושמ ,רוזחמה־יעצמא תומכ תחפתש ,רשפאו .תדמועו חעובק רוזחמבש תורוחסה
 ־תוריהמש םושמ וא ,םיריחמה םיתחופשמ הריתי תוריהמב תתחופ תורוחסה־תומכש

 .םיריחמה תרמאהמ הצאה רתיב הלדג בוביסה

 דעב בוט ריחמ לבקל לוכי ,דיה ,הנידמב ןוממה הבורמ היה ילמליאש ,רובס אוה ...ןנואתמ
 הצור היהש ,ותמהבו ונגד דעב בוט ריחמל אלא ותקושת ןוממל אלש ,אצוי ןב םא .ותרצות
 ...ז בוט ריחמ גישהל לובי אוה ןיא המ ינפמו ...םתוא רוכמל לוכי וניאש אלא םתריכמב
 םיאבה תוירבה בורש אצמנו ,הדימה־לע־רתי המהבו האובת הנידמב שיש םושמ םא (1)
 קותיש לחש םושמ םאו (2) ;תונקל םיכירצ םיטעמ קרו ,והומכ רוכמל םיכירצ קושל

 םתקוצמב תוירבהשכ ,הכירצה תדרויש םאו (3) ...אוצי ידי לע ץראל־ץוחל הליגרה הריכמב
 היה דחוימ ןוממ לש ויוביר אלש אצמנו ;םדוק ואיצוהש המ םתיב תייחמל םיאיצומ םניא
 םהש ,הלאה םימרוגה תשולשמ דחא לסחל שי אלא ,ותרצות תריכמב רכוחל ול עייסל יושע
 םיצור ,רמולכ ,ןוממל םיכירצ ינןנחהו רחוסה םג הדימב הב ...קושה תא תמאב םיאכדמה
 החילצמ הניא המוא ...םיקושב הדירי הלהש רותמ ,םירחוס םה ןהב תורוחסה תריכמב םה
 לע תויגוס" :תרונ ילדאד רס) ".דיל דימ רבוע רשועהש םינמזב אקוד אלא רתוי
 ןלוכ דנאוושנרה לש ויתולובחת לכ (.ךליאו 15—11 ׳מע ,1691 ןודנול .״רחסמ
 יוליג ידיל ןה תואב אליממו ׳הרוחסה לש העבטמ תועבונ ןהש תוריתסה :ךכ לע תודמוע
 ,תיממעה הילשאה ךותמ ,בגא .רוזחמה־יעצסא לש םיוביר םע ןלסחל רשפא — תודוחסה־רוזחמב
 .רוזחמה־יעצמא רוסחמב תוארל שי רוזחמה־ךילהתבו רוצייה־ךילהתב םיקותישל הביסה תא יכ
 ־ישעמ תמחמ ןוגכ ,רוזחמ־יעצמאב יתימא רוסחמש ונייה — ךפיהה תא רקיע־לכ דומלל ןיא
 וניא,["ע6£ן11א1;1011 01: סזגענזסמסגז''] ״ןוממה בוביס לש ורדסה״ םע םיימשר םיככת

 .הלאכ םיקותיש ידיל איבהל אוה ףא יושע
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 תורוחסה־רוזחמ וא ןוממה .3

 ,הניעב דומעת רוזחמה־יעצמא תומכש רשפא ,םללכב םידרוי תורוחסור־יריחמ סא
 לש בוביסה תוריהמ תתחופש וא ,ןריחמ דרויש םחיברב תורוחסה תומכ הלדגש םע
 ־תומכ הלדגש םע ,וז תומכ לדגתש רשפאו .םיריחמה םידרויש סחיברב ןוממה
 הצאה רתיב רוזחמח־תוריחמ תתחופש וא ,םיריחמה םידרוישמ הצאה רתיב תורוחסה

 .םיריחמה םידרוישמ
 ־יא ףא לעש דכ ידכ דע ,ידדהא ומילשי םינושה םימרוגה ייוניש יכ ,רשפאו
 דמועה תורוחסה יריחמ לש לכה־רסה עובק ראשיי ,הלא לש תדמתמה םתוביצי
 אצומ ךכיפלו .העובק ראשית רוזחמבש ןוממה־תומכ ףא :רמוא הווה ,שומימל
 תעצוונמזו המרב הריתי תועיבק ,רתוי תוכשוממ ןמז־תופוקתב רבודמ םא דוחיב ,התא
 םיצרופה ,םישק םיעוזעזמ ץוחו ;ץראו ץרא לכ לש זורחחמב רשא !וממה־תומכ לש

 םייוניש ךותמ רתוי תורידנ םיתעלו ,רחסמבו רוצייב םירבשמ ךותמ ידוירפ ןפואב
 רתוי תולק תעצוממ המר התואמ תויטסה יכ ,אצומ התא — ופוג ןוממה לש וכרעב

 .דבלב ןיע־תיארמ יפל ךכל תופצל היה רשפאש יפכמ
 לש םיריחמה־םוכס ידי לע רוזחמה־יעצמא תומכ תעבקנ ויפלש ,קוח ותוא
 םדא לוכי — 7ףוממה־בוביס לש תעצוממה־תוריהמה ידי לעו רוזחמבש תורוחסה
 תעצוממה תוריהמה ןכו תורוחסה לש םיכרעה־םוכס םינותנ םא :,דז חוסינ םג וחסנל
 וכרעב היולת ,ןוממה־רמוח לש וא ,רוזחמבש־ןוממה לש תומכה ירה ,ןהילוגלג לש
 תומכ ידי־לע םיעבקנ תורותסה־יריחמש ,רפיהל ,בושחל אוה אוש־ןוימד .הז לש
 יוצמה ןוממה־רמוח לש תומכה ידי־לע בוש תעבקנ וז תומכו ,רוזחמה־יעצמא

 לש הרחסמ להנל ידכ שורדה ןוממה לש תמיוסמ היצרופורפו תמיוסמ הדימ תומייק" 78
 ,ןטק ינועמק רחסמ־תיבב ומכ שממ .ול קיזהל םייושע ךכמ רסח וא דכ לע רתי ;המוא
 םיבושיח ןזאלו ףסכה תועבטמ תא טורפל ידכ ,תוטורפ לש תמיוסמ היצרופורפל ךירצ אוהש
 תאש םשכ ,הנהו ...רתויב־תונטקה ףסכה תועבטמב ףא םתושעל היה רשפא־יאש ,הלאכ
 יפל ,םינוקה רפסמ יפל עובקל שי רחסמ־תיבב תושורדה תוטורפה רפסמ לש היצרופורפה
 שי ךכ שממ — רתויב תונטקה ףסכה תועבטמ ךרע יפל רקיעב ןכו ,םהיתוינק תופיכת
 יפל ,ונלש רחסמה ליבשב שורדה ,(בהזו ףסכ ,ונייה) ןוממה לש היצרופורפה תא עובקל
 םיסמ לע רוביח" :י ט פ ם אי ל י ו) ".םימולשתה לדוג יפלו ןיפילחה־ישעמ לש תופיכתה
 ט ר א ו י ט ס .,ג דגנכ — תוכז דמיל ם ו י לש הירואיתה לע (.17 'מע ,1667 ןודנול /׳םימולשתו
 דחוימ קרפ וב ןתינש ,(1774 ןודנול) ״תיטילופ הקיתמתירא״ ורפסב גנוי .א — םידחאו
 112 ימע,[<,1>1,1068 66ןג6116 סנב (ןןג&נר!;!^ 0£ !1101167"] ךוממה־תומכב םייולת םיריחמ״
 הקיתש דיתמ קלסמ (תימס .א) אוה" :149 ׳מע ,״רכו תרוקיבל״ ירפסב יתוריעה .ךליאו
 ".הטושפ הרוחס ןיד תועטב ףסכב ןד אוהש ךות ,רוזחמבש תועבטמה תומכ לע הלאשה תא
 ,םשו הפ םלואו .[6* 061010] ימשר ןויד ןוממב ןד תימס .אש לכ אלא רומא הז רבד ןיא
 עיבמ אוה ירה ,תינידמה הלכלכה לש תומדוקה תוטישה לע חתומ אוהש תרוקיבה םע ןוגכ

 ,תורוחסה לש ןכרע ידי לע הנידמ לכב תרדסומ תועבטמה־ןוממ תומכ" :תונוכנ תועד
 ,איהש ץראב הנש ךשמב םינקנהו םירכמנה ,םיסכנה ךרע ...רוזחמ ידיל ןאיבהל ךירצ ןוממהש
 םהינכרצ ןיב םקלחלו רוזחמב םיסכנה תא איבהל ידכ ,ןוממ לש תמיוסמ תומכ שרוד
 וילא ךשומ רוזחמה רוניצ .וזמ הלודג תומכ לש שומיש רשפאל לוכי וניא ךא 1 םיישממה
 ,"םימעה רשוע")".ןכמ רתוי טלוק וניא םלועלו ,ותוא אלמל ידכ וב שיש םיוסמ םוכס חרכהב
 ןפואב ,ורוביח תא ת י מ ס .א חתופ ךכל המודב (.[89 ,87 ׳מע ,׳ג ךרכ] 'א קרפ ,יעיבר דפס
 לש היתוסנכה תורוקמ לע ,ןורחאה רפסב ,ךכ־רחאו .הדובעה־תקולחל ,דליהת־רישב ,ימשר
 .ן ו ס ו ג ר פ .א ורומ יפמ הדובעה־תקולח לש היוניג לע םשו הפ רזוח אוה ירה ,הנידמה
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 ןוגצמו הרוחס

 ,וב םילגודה ןמ םינושארה לצא ,הז ןוימד לש ורוקמ ;79תמיוסמ ץרא לש הרוזחמב

 סנכנו ריזזמ־אלל תורוחס םיסנכנ רוזחמה ךילהת ךותל יכ ,הלפתה החנהב ץוענ
 םיאתמ קלחב תורוחסה־תסייד לש עודי קלה ףלחומ ,רוזחמב ,ןאכו ,ךרע־אלל ןוממ

 ,80תוכתמה־לת לש

 > תוירבה ידיב ףסכהו בהזה וברתיש לככ המוא לכ לצא ולעי םיצפחה יריחמש ,רורב" 79
 תירוחסה לכ יריחמ םידרוי ׳המוא ידיב ףסכהו בהזה םיטעמתמ םאש ,בייחתמ ןאכמ
 ".לכה תא הנעי ףסכה" :טנילרדנאו בקעי) ".ןוממה תוטעמתה התואל היצרופורפב
 םוי לש "ויתוסמ" לא טבילרדנאו ירבד לש רתוי תקדקודמ האנשה (.5 ׳מע ,1734 ןודנול
 טבילרדנאו לש — ןיוצמ רוביח ,בגא — ורוביח תא םוי עדי יכ ,קפס םוש יבלב הריאשמ הניא
 היוצמ ,םיריחמה תא תעבוקה איה רוזזזמהחיעצמא לש םתומכש ,וז העד .וב שמתשה ףאו
 ךותמ אובל הלוכי הדריט םוש ןיא" .הברהב וינפל ומדקש םירבחמ לצאו ןובראב לצא רבכ
 רמאת םא ,ןכש חואמ הבורמ תלעות אלא" — טנילרדנאו רמוא — "לבגוזנ־יתלב רחסמ
 ,רורב ירה —תאז עונמל תונווכמ תולבגההו ,המואה לש םינמוזמה רועיש דריי ךכ ידי לעש
 •רועיש לדגש הדימבדוב ריחמב הלע לכה יכ ,ולגי םינמוזמה תא ולבקיש תומוא ןתואש
 וכליו ולזוי תורוחסה ראשו הרוטקאפונאמה ירצות לכ ונלצא ...ולאו .ןהידיבש םינמוזמה
 הרזחב ןוממה תא סופתיו הבוטל ונילע ךפהיי בוש ונלש ירחסמה ןזאמהש ,ךכ ידכ דע

 (.44 ׳מע םש) ״.ונידיל

 ■־םוכסב תודוסיה דחא ,וריחמ םצע ידי לע ,שמשמ הרוחס־גוס לכש ,וילאמ רורב 80י ־
 תפתושמ הדימ־־ינב םניאש שוזניש־יכרע דציכ ,םלואו .רוזחמב רשא תורוחסה לש םיריחמה
 היוצמה ,ףסכהו בהזה תומכב ןיפילח ידיל [611 1*121886] םהינומהב ועיגי הז יבגל הז
 תלרוחסה־םלוע תא המרועבדכיעילבמ םא .רקיע־לכ ןבומ וניא הז רבד — תונידמה ןמ הנידמב
 םיעיגמ ירה — הנממ דוסייקלח אלא הניא הדיחי הרוחס לכש ,הדיחיו תחא תללוכ־זורוחסב
 דוסיךקלח = א הרוחס ?בהז םיראטנק צ. = תללדכהדתוחסה :האנ תינובשח המגוד ידיל
 הנומאב םישרופמ הלא םירבד .בהז'םיראטנק צ לש דוסי־קלח ותוא = תללוכה־הרוחסה לש
 םוכס לא םלועב םייוצמה ףסכהו בהזה תומכ תא םיוושמ םא" :הייקסטבומ לצא
 .ןוממ לש תמיוסמ תומכ לא הרוחס וא רצות לכ ת1ושהל יאדוב רשפא ירה ,תויוצמה תורוחסה
 ןיאש וא ,דבלב הדיחיו־תחא הרוחס וא דיחיו־דחא רצות אלא םלועב יוצמ ןיאש ,עגרל חיננ
 התואמ םיוסמ קלח :ןוממ"ומכ שממ הקולחל־תנתינ איה םגשו ,תחא הרוחס אלא םינוק
 אהת תורוחסה לש לכה־ךסמ הצחמ ,ןוממה־תומכמ םיוסמ קלח דגנכילוקש זא אהי הרוחס
 היולת תורוחסל םיריחמה תעיבק ,םצעב ...ןוממה לש תללוכה־תומכה ןמ הצחמ דגנכ הלוקש
 ־ינמיס לש תללוכה־תומכה לא תורוחסה לש תללוכה־תומכה תסחייתמש ,הז םהיב םלועל
 ־ךשמה לע (.13—12 ׳מע /ג ךרכ ,״םיבתכ״ ,״םיקוחה חור״ :הייקסטנומ) ״.ןוממה
 הוושה— דכו ןוטסרבוא דרול ,לימ סמיי׳ג ודימלת ,ודראקיר לצא וז הירואית לש תוחתפתהה
 ןויגהה תרזעב ,עדוי לימ .טס /ג רמ .ךליאו 150 ,םע ןכו ,146—140 ׳מע ,״דכו תרוקיבל״
 םא .דחיב ךכל תדגנתמה העדה תאו ,לימ /ג ויבא לש ותעד םייקל ,וילע לבוקמה יטקלקאה
 הרודהמ) הז רפסל ותמדקה םע "תינידמה הלכלכה לש םירקיע" וטוקילב טסקטה תא הוושנ
 התא־יא בוש — הזה רודה לש תימס םדא לעב ומצע לע זירכמ ופוג־אוה ןאכ — ,(הנושאר
 לביקש ,להקה לש ותומימת לע וא הז םדא לש ותומימת לע : רתוי הומתל המ לע עדוי
 לארנגה ,לשמל ,קוחרכ תימסמ אוה קוחר ירהו *תימס םדא תקזחב הנומאבו ם1תב ותוא
 לימ .טס .׳ג רמ לש תוירוקמה ויתוריקח לכו .ןוטגנילו סכודה ןמ סראק־שיא:0ראק סמאיליו
 רוט ,תוסנוכמ ןה אלה — ןכותב אלו ףקיהב אל תורישע ןניאש ,תינידמה הלכלכה הדשב
 םסרפתנש ,"תינידמה הלכלכה לש תובשוימ־יתלב תויעב המכ" וסרטנוקב ,ףדל ףדו רוטל
 ןיבל ףסכו בהזה לש ךרעה־רדעיה ןיבש רשקה תא שרופמב אטבמ ק ץל .1844 תבשב
 ףסכלו בהזל תונקהל שיש ,םכסה ידיל ואב תוירבהש רחאל" .םתוחב ידי־לס םכרע תעיבק



 תורומס,ד־רוזהמ וא ןוממה .3

 ךדעה־למס .עבטמה .ג

 התוא .ולש עגטמהד־חמד תעבונ רוזחמה־יעצמאכ ןוממה לש ודוקפית ךותמ
 ןמ ,וננוימדב התוא הלעמ תורוחסה לש ןוממה־יוניכ וא ריחמהש ,בהז לש תלוקשמ
 תקזחב וא ,ופוג יוניכ ותוא תב בהז־תביטחכ רוזחמה ךותב ןתמועל דומעתש חרכהה
 תעיבט לש הז קסע ףא ,הנידמה ידיב הרוסמ םיריהמה לש ןתדימ תעיבק המו .עבטמ
 ,תועבטמ תקזחב ףסכהו בהזה םהב םישבלתמש ,םינוש םיימואל םידמ .ןכ תועבטמ
 םיימינפה םימוחתה ןיבש לדבהה הלגנ ךכב — ימלועה קושב.םתוא םיטשופ בושו

 .ימלועה קושה םוחת ,יללכה ומוחת ןיבל תורוחסה־רוזחמ לש םיימואלה וא
 אלא םתיירב עבטמ הזמ הז םינוש םניא תורככב־בהזו בהז־תועבטמש ,ןאכמ
 םלוא .81היינש הרוצ שובללו תחא הרוצ טושפל דימת לוכי בהזהו ,דבלב םתומדב
 ןכרד בהזהדהועבטמ .ךותיהה־רוכ לא ןמזב־וב דימת הליבומ הקיציה־תיבמ ךרדה
 ,בהזה־תומצעו בהזה־ראות .רתוי ןהמו תוחפ ןהמ ,בוביסב תוכלוהו־תוקחשנ ןהש
 ־תועבטמ .הזמ הז תודרפיה לש ךילהתב םיחתופ ,ישממה ןכותהו ילאנימונה ןכותה
 .הנוש ןלקשמש םושמ ,הווש־יתלב ךרע תולבקמו תוכלוה ,ןהל דחא יוניכש בהז
 קסופ אוה ךכבו ,םיריחמל הדימדומאכ בהזה ןמ הטוס בוש רוזחמה־יעצמאכ בהזה
 תודלות .ןהיריחמ תא שממל אב אוהש ,תורוחסל יתימא טנלאויוקא שמשלמ םג
 18־ה האמה דע ,שדחה־ןמזבו םייניבה־ימיב עבטמה לש היתודלות ןה וללה תוכובמה
 בהזה־תוהמ תא ךופהל :דוזחמה־ךילחת לש הירוקמ־תיעבטה הייטנה .ללכב דעו
 יתכתמה הנכות לש למסל קר עבטמה תא ךופהל ונייה ,בהז־לש־תוסכל עבטמה לש
 'דספה לש הגרדה רבדב רתויב םיינרדומה םיקוחה וליפא ודוה וז הייטנב ,ימשרה

 תא לטבל ,ונייה ,ןוממה־רעש ליבשב בהז־עבטמ לוספל ידכ הב שיש ,תכתמה
 .ינוממה הדיקפת

 לש ישממה ןכותה ןיבל ילאנימונה ןכותה ןיב דירפמ ומצע ןוממה־בוביס םאו
 וב הזונג רבכש ירה ,תידוקפיתה התייןה ןיבל תיתכתמה התייוה ןיב ,עבטמה
 וא תרחא תכתמ לשמ םינמיסב יתכתמה ןוממה תא ףילחהל חוכבש־תורשפאה

 םירוהרה המכ") ".הוונכ אלא ,ולא תוכתמב םיחינמש ,ימינפה ררעה ןיא בוש ...המודמ ךרע
 (.15 ׳מע /ב ךרכ ,1777 תנש לש הרודהמ ,ויבתכ ,1691 ,״רכו

 תעיבט לע רתכה־סמ ומכ םיטרפב ןודל אובאש ,ןבומכ ,רקיע־לכ יתילכתמ הז ןיא 81
 ,רלימ םדא ,יטנאמור טנאפוקיס ותואל ,ול בישהל ידכ ,ךא .הלאב אצויכו תועבטמ
 הנה — ״םנחב תועבטמ תעבוט תילגנאה הלשטטה״ש ,״האלפנה תוילארבילה״ ןמ לעפתמה
 .םהל תואיגו לפש ,תורוחסה ראשכ ,בהזו ףסכ" :ןמקלדכ ,תרונ ילדאד רס לש ותעד־תוה
 .תועבטמ ןהמ םיעבוט םשו [!,סוויטת] לדגמל ןתוא םיאיבמ דימ ",דרפסמ תויופכ תועיגמשמ
 ,םיליטמ ןיא םאו .אוציה יכרצל ,[תכתמה] יליטמל השירד אובת ןכמ־רחאל הבורמ ןמז אל
 ;תועבטמה תא םיכיתמו םירזוח ןתושעל המ — תועבטמל' עבטנ לכה הרקמ־ךדדב אלא
 אלו תועבטמה לעבל ול הלוע הניא תועבטמה תעיבט ירהש ,דספהב ךורכ וניא הז רבד
 .םירומח לכאמל דעונה שקה תעילק דעב םלשל הילע — המואל לווע השענ ךכו .םולכ
 (ינשה סלרא׳צ ימיב רתויב־םילודגה םירהוסה ןמ ,דיה ומצע תרונ) רחוסה לע לטוה וליא
 ןוממ ףאו ;תעדה־לוקיש אלב לדגמל ופסכ תא חלוש היה אל ,העיבטה דעב ריחמ םלשל
 תויגוס" ,תרונ) ".עובט־יתלב ףסכ לש וכרעמ הלעמל דרע דימת םייקמ היה תועבטמב

 (.18 ׳מע ,״׳וכז
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 תולקשמ תעיבטב םיינכטה םיישקה .עבטמ־לש־דוקפיתב ושמשי םהש ,םילמסב
 ויה ןתגרדב־תוכומנה תוכתמה הליחתמש ,הדבועה ןכו ;ףסכ וא בהז לש תורורעז
 ,ףסכ תחת תשוחנ ,בהז תחת ףסכ ,תורקיה תוכתמה תחת ,םיכרעה־תדימ תושמשמ
 ותדירוהו הרקיה תכתמה האבש עגרל דע ,ןוממ תקזחב רוזחמב תויוצמ ויה ןכ־לעו
 ־ינמיסו ףסכ־ינמיס לש םדיקפתל ירוטסיה רבסה םינתונ הלא לכ — ןתנוהב־אסיכמ
 םתואב בהזה לש ומוקמ תא םיאלממ הלא םינמיס .בהזה־עבטמל ףילחתכ תשוחנ
 ־לעו הריתי תוריהמב עבטמה תרזוחו־תרבוע םהבש ,תורוחסה־רוזחמ לש תולגעמה
 םינשנו םירזוח רכממהו־חקימהש םוקמב ,רמולכ ,דואמ דע רהמ תקחשנ איה ךכ
 ונקי אלש ,הלא םיתרשמ ינפב רדג רודגל ידכ .רתויב ןטק הדימ־הנקב קספה־אלל
 תויצרופורפה תא קוחהדוונקתב םיעבוקו םידמוע ,ומצע בהזה לש ומוקמב התיבש
 ןבומ .בהז תחת םולשתב םלבקל תוירבה םיבייח ןהיפל קרש ,דואמ תונטקה
 תועבטמה־יגוס םתוא םיבבותסמ םהבש ,םידחוימה תולגעמה הזב הז םיבלתשמש
 םולשת םשל הב םישמתשמש ,תוטורפ־לש־עבטמ העיפומ בהזה לש ודצב .םינושה
 ךותל קספה־אלל בהזה סנכנ םנמא ;רתויב הנטקה בהז־עבטמ לש םירבש־יקלח
 קרובו־קחדנ אוה תוטורפ־לש־תועבטמל ותוא םיטרופש ךות םלוא ,ינועמקה רוזחמה

 .82קספח־אלל בושו ,רוזחמה ךותמ

 .תיתורירש העיבק קוחה דצמ עבקנ תשוחנה וא ףסכה ינמיסבש תכתמה־ןכות
 עבטמכ םדוקפית :ךכיפלו .בהזה־עבטמ תקחשנשמ תוריהמ רתיב וללה םיקחשנ בוביסב
 עבטמה־תושי ,וללכב ךרע לכב יולת וניא ,רמולכ ,םלקשמב רקיע־לכ יולת וניא בוש
 ןוגכ ,תיסחי הדימב ,ךרע־ירסח םירבד .וכרע־תומצעמ ירמגל תדרפנ בהזה לש
 יובח ויידע םייתכתמ ןוממ־ינמיסב .ומוקמב עבטמ■ שמשל ,אופיא ,םייושע ,ריינ־יקה9
 :הארו אצ .לכ־ןיעל רקדזמו אוה טלוב ריינ־ןוממב ולאו ,ילמסה םיפוא תצקמב
 .[השקה איה הנושארה העיספה קר] 06 מי681נ <ןט6 16 עע61מ101• <!וג1 00ט46
 .הבוח־רעש םהל תעבוק הנידמהש ןזממ־ירטשב אלא ןאכ םירומא םירבדה ןיא
 אב וניא יארשא־ןוממ ולאו .יתכתמה רוזחמה ךותמ ןירשימב הלועו חמוצ הז ןוממ
 ובאש ןמז לכ ,רקיע־לכ ןיידע ונל םיעודי םניאש ,םיאנת ול ומדק ןכ םא אלא םלועל
 ריינדוממש םשכ :בגא ךרד ןאכ רמאיי םלואו .טושפה תורוחסה־רוזחמב םידמוע

 וישרש םיצוענ ךב ,רוזחמ־יעצמאכ ןוממה לש ודוקפית ךותמ הלוע וטושפכ
 .83םולשת־יעצונאכ ןוממה לש ודוקפיתב יארשא־ןוממ לש םיירוקמ־םייעבטח

 דשפא־יא בוש ,םינטק תובוערפ ליבשב שורדש המ לע םלועל הלוע וביא ףסכ םא" 82
 תונוערפ ליבשב בהז לש ושומיש ...םילודגה תונוערפה ליבשב תוקיפסמ תויומכב ופסאל
 בהז־תועבטמ םהל שיש ימ :ינועמקה רחסמה ליבשב ושומיש תא חרכהב בייחמ םילודג
 ןובשחה־ףדוע תא םילבקמ םה תשכרנה הרוחסה םע דחיו ,תוריעז תוינק דעב ןתוא םינתונ
 ראשנ היה ,תרחא — ינועמקה ידימ ףסכה־ףדוע תא םיאיצומ ךכ ידי לע .ףסכ־תועבטמב
 ידכ ,השורדה תומכב ףסכ שי םא ךא ,יללכה רוזחמב ותוא םיציפמו — וילע הסמעמל

 לבקי ינועמקה רחוסהש חרכהה ןמ ירה ,בהזב תולת אלל ,םינטקה תונוערפה תא םישגהל
 דוד) ".ודיב רבטצהלו דליל תוחרכומ וללה תועבטמהו ;תוריעז תוינק דעב ףסכ־תועבטמ
 גרובנידא ".הלודגה הינטירב לש תירחסמה תוינידמבו םיסמה־תלטהב הריקח" :ן א נ א ק ו י ב

 (.249 ,248 'טע ,1844
 םימשה־ןבל שיגהל ומצעל ריתה ,ןיא־ואאמ־ןאו ,םיפסכ יניינעל ןיראדנאמה 83
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 תורוחסה־רוזחמ וא ןוממה .3

 אצויבו ש״יל 5 ,ש״יל 1 ןוגכ ,ןוממרוומש םהילע םיסיפדמש ,ריינ־יקתפ
 םייורש וללהש הדימב .ץוחבמ רוזחמה־ךילהת ךותל םתליטמ הנידמה—הלאב
 םתעונתב םיפקתשמ ןיא ירה ,םש ותוא לעב בהזה־םוכס לש ומוקמב ,רוזחמב השעמל
 ־ירטש רוזחמ יבגל. ונימב־דחוימ קוח םייק .ופוג ןוממה־בוביס לש םיקוחה אלא
 ,הז קוח .ויגיצנ לש םחי ,בהזה לא םסחי ךותמ אלא עובנל לוכי וניאש ,ןוממה

 ,זןומכ התוא לע םדימעהלו ןוממה־ירטש תאצוה תא ליבגהל שי ,*אוה ,וטושפכ
 היה וליא ,םדי לע למוסמה (ףסכה וא) בהזה לש ותומכ םג תויהל הכירצ התיהש
 טולקל לוכי רוזחמהרבוחתש ,בהזה־תומכ התוא הנהו .רוזחמב שמשמ ומצע־אוה

 הטמל םאו תמיוסמ תעצוממ־המרמ הלעמל םא ,דימת תדרויו הלוע םנמא ,וכותל
 םומיניממ הטמל תמיוסמ ץראב רוזחמבש־יעצמאה תומכ דרת אל םלועל ךא .הנמיה
 ־היקלחב דימת הנתשמ םומינימ־תומכ התוא ,יאדו .ןויסנה יפל ועבקל ןתינש ,םיוסמ
 ידכ ךכב ןיא ךא !תורחא בהזדוועבטממ איה תבכרומ םעפ לכ ונייה ,םיביכרמה
 םילוכי ךכיפלו .רוזחמה־ימוחת ךותב עובקה הבוביסמו הפקיהמ םולכ אלו תונשל
 ־תורוניצ לכ תא ןוממ־ריינב םויה אלמת םא ,הז דגנכ .ריינ־ילמס המוקמב אובל
 תודונתה םע ,רחמ םה םייושע ירה — ןוממה־תטילקל םתלכי תגרד אולמב רוזחמה
 םאו .ןוימטל ךלוה הדימ לש לובג לכ .הדימה־לע־רתי אלמתהל ,תורוחסה־רוזחמב
 ותוא תונב בהזה־תועבטמ תומכ תא רובעי ,רמולכ ,ותדימ לובג תא רובעי ריינה
 — יללכ ןומא־יא לש הנכסה דבלמ — ירה ,רוזחמב אצמיהל הלוכי התיהש ,יוניכ

 תעבקנה ,בהזה־תומכ התוא אלא ,תאז־לבב ,תורוחסה־םלוע ךותב גציימ אוה ןיא
 רשפאש דבלב בהז־תומכ התוא קר ,ונייה ,הז םלוע לש םייטננאמיאה םיקוחה ידי לע
 תחת ,בהז לש תויקנוא 2 התע תגציימ ריינה־יקתפ תומכ םא ,לשמל .המוקמ־אלמל
 — דיגנ — ןוממ־יוניכ השעמל תשמשמ ,לשמל ,ש״יל 1 ירה ,היקנוא 1 גצייל

 ודוקפיתב יוניש לח וליאכ איה האצותה .היקנוא !/4 ליבשב אלו ,היקנוא !/8 ליבשב
 1 לש ריחמב םדוק ואטבתנש ,םיכרע םתוא :רומאל .םיריחמה תדימכ בהזה לש

 .ש״יל 2 לש ריחמב וישכע םיאטבתמ ש״יל
 אלא וניא תורוחסה־יכרע לא וסחי .ןוממל־ןמיס וא בהזל־ןמיס אוה ריינ־ןוממ
 תורוחסה־יכרע—תישחומ־תילמס ךרדב ןגציימ ריינהש ,ןמצע בהז־תויומכ ןתוא :הז

 ןופמ־תורטשל ןיסב רתבה לש םיטאנגיסאה תא ךופהל התיה תרתסנה התרטמש ,תינכת
 .הכלהכ ךכ לע היספרטמל לקש 1854 לירפאמ םיטאנגיסאה־תדעו לש ח״ודב .ןיפילחל־םינתינה
 רמאנ ךכ — ״הדעוה״ .שרופ אל — קובמב־לקמב יתרוסמה תוקלמה־ןיינמ תא םג לביק םא
 וז תינכתש ,תאצומ איהו ,שאר דבוכב ותינבת תא הנדו־הלקש" — ןובשחו־ןידה םויס םע
 תוריצה תאמ םירוביח") ".רתכה תבוטל המואמ הב ןיאו ,םירחוסה תבוטל הב ןווכמ לכה
 ."ג ר ו ב נ ל ק מ .א .פ ו לבא .ק ר " ד תיסורמ ומגרית .ןיס לע גניקפב תיסורה תירסיקה
 םע בהזהדוועבטמב תדמתונה תכתמה־תתחפה לע (.ךליאו 47 ׳מע ,1858 ןילרב .ןושאר ךרכ
 ינפל ותודעב ,הילגנא לש קנבב ["00ע6נ־1101־"] •םילהנמה דחא רמוא — רוזחמב־דבוניס
 תישענ הנש לכ" :ןמקלדכ , (["£111,1^018״] "םיקנב־יקוח" לע) ״םידרולה תיב תדעו״
 — ןיירבוס אלא !הלילח ,םייטילופ אל)׳םיניירבוס, לש השדח הצובק לקשמה־ןמ־הטמל הלק
 ידי לע הדיספמ ,הלקשמ אולמב תחא הנש תבבוסה הצובק .(בהזב גנילרטש־הריל לש ,דמש
 תיב תדעו) ".התערל הטונ םיינזאמה־ףכ ןכמ־דחאל הנשבש ,ךכ ידכ דע הקיחשו־הקיחמ

 (.429 ׳סמ ׳1848 םידרולה
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 ןהש ■,בהז־תויומכ גציימ רייגה־ןוממש הדימב קר .ילאידיא יוטיב ןהב םיאטובמ
 —ן םיכרע־תויומב ןה •תורוחס לש תויומכ ראש לכש ררדכ — םיכרע־תויומכ םג

 .84אוה ךרע־לש־ןמיוג.
 םינמיס םתס ואובי בהזה לש ומוקמבש ,רשפא דציכ : לאושה לאשי ףוסבלו
 הדימב אלא וז ךרדב הפלחהלךתינ אוה ןיא ,וניארש יפכ ,םלוא יולש ךרע־ירסח
 .תואמצע ול הנקמ ,ונייה ,ומצע ינפב ודד1במ רוזחמ־יעצמאכ וא עבטמכ ודוקפיתש
 ־תועבטמ יבגל םנמא לח וניא ,תואמצע ידיל עיגמ הז דוקפיתש ,ךילהת ותוא ,הנהו
 ןיידע תוקוחש בהז־תועבטמש ,ךכב יוליג ידיל אב אוהש יפ לע ףא ,תודיחי בהז
 רוזחמ־יעצמא וא עבטמ תושמשמ םתס בהז־תוכיתח ןיא .רוזחמב ךלהל תופיסומ
 יבגל הפי וחוכ ןיאש לכ םלוא .רתוי אלו ,בוביסב תמאב ןה תויוצמש ןמז־לכ אלא
 לע ,הפלחהל תנתינה ,בהז לש םומינימה־תומכ יבגל וחוכ הפי ,הדיחיה בהזה־עבטמ
 ךוזחמ־יעצמאכ תדקפתמ איה ,רוזחמה־ימוחתב דימת תנכוש וז .ריינה־ןוממ ידי
 התעונתש ןאכמ .הז דוקפית לש ואשונ תקזחב אלא וניא המויק־רקיע לכ ןכ־לעו
 םידגונמה םיכילהתה לש הזב הז תדמתמה םתוכפהתה תא אלא תגציימ הניא
 תגמ לע קר הכרע־תומד ןאכ העיפומ הרוחסה תמועלו ;ם—מ—ס תורוחסה־לוגלגב
 אלא ןאכ וניא ,הרוחסה לש ןיפילחה־ךרעל ןתינה ,יאמצעה גוצייה .דימ םלעיהל
 דימת קיחרמה ,ךילהתב .תרחא הרוחס בוש ומוקמב האב דימ .דבלב ףלוח ערואמ
 ,דבלב ילמס םויק םייק אהי ןוממהש ,אופיא ,יד ,ינומלא ידיל ינולפ ידימ ןוממה תא
 התשענש ,תפלוח האובב ,ןוממה .ירמוחה ומויק תא לוכיבכ עלוב ידוקפיתה ומויק,
 ךכיפלו ,ומצעל ןמיס אלא שמשמ וניא בוש — תורוחסה־יריחמל ,תיביטקייבוא׳
 יביטקייבוא ףקותל קוקז ןוממה ןמיסש אלא .85ופילחהלו םינמיס אובל םג םילוכי
 הייפכ .הבוח־רעש םיעבוקש ידי־לע ריינ־לש־למסל ןתינ הז ףקותו ,תיתרבח הניחבמ

 םיספות םניא ןוממ־יניינעב רתויב םיבוטה םירבחמה םג המכ דע .׳ב הרודהמל הרעה 84
 לצא אבה עטקה ,לשמל ,דיעמ — הרורב־יתלב הסיפת אלא םינושה ןוממה־ידוקפית תא
 לכ — ונצראב ונלש םיפסכה־רעשב םירומא םירבדהש הדימב — םנמא״ :ן ו ט ר א ל ו פ
 התואב םמייקיש רשפא ,ףסכו בהז תועבטמ ליגרכ םתוא תואלממש ,םייעבטמה םידוקפיתה
 ותואמ ץוח ,םהלשמ דרע םהל ?יאש ,ןיפילחל םינתינ־יתלב ןוממ־ירטש לש רוזחמ תוליעי
 .הב רופכל יתעדל לוכי שיא ןיאש ,הדבוע וז .קוחה םעטמ םהל ןתינש םכסומו יתוכאלמ ךרע
 וליפאו ,ימינפ ךרעב םילותש תורטמה לכ תא םייקל לוכי היה ,ראותש יפכ ,הזכ ךרע
 תורטשה תרודהמ לש תומכה קר םא — רתוימל הדימ־תמאב חרכהה תא תושעל לוכי היה
 הרודהמ ,"תונוממ־ידוזזזמ לש רדסה" :ן ו ט ר א ל ו פ) ״.םינוכנ תולובג ךותב תקזחומ אהת
 המוקמב ןתילו ןוממה־תרוחס תא ףילההל רשפאש םושמ :ןכבו (.21 ׳מע ,184 ןודנול ,׳ב

 !םיריחמל הדימדזנקכו םיכרעה־תדימכ תרתוימ אהת בוש — רוזחמב דבלב ךרע־ינמיס
 ,רוזחמ־יעצמאכ ידיחיה םדוקפיתב וא ,עבטמ תקזחב ,ףסכו בהזש ,הדבועה ךותמ 83
 ,תולשממה לש ןתוכז תא ןובדאב םאלוקינ קיסמ ןאכמ — זנונצע לש םינמיסל םיכפהנ
 תונקהל ןה תולוכי ,רמולכ ,[*,*ס ע&ופס תבסממ^׳'] ןוממה ךדע תא תולעהל ןה תולוכיש

 ךכבו ,עלס ןוגכ ,רתוי־הלודג ףסכה־תומכל דעונה םשה תא. ,שורג היורקה ,ףסכ תומכל
 ידי־לע ולקשמב דיספמו קחשנ ןוממ" .םיעלס םוקמב םישורג בוחה־ילעבל. ריזחהל ולכוי׳
 םתעד תא תוירבה םינתונ ךכ לע — ולש רעשהו ןוממה לש ומש ...תופוכת ותוא םינומש
 השועש איה תכתמה לע םיליטמש תירוביצה תוכמסה ...ףסכה תומכ לע אלו ,רחסמ־יקסעב

 (.30 ,29 'מע /״וכו ןוממ תעבטה רבדב תכסמ״ :ן ו ב ר א ב .נ) ״.ןוממ התוא
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 תורוהסה־רוזחמ וא ׳ןוממה .3

 ־ימוחתב וא תמיוסמ תרבח לש חיתולובג ךותב אלא הפי החוכ ןיא הנידמה םעטמ יז
 רוזתמ־יעצמאכ ודוקפית ךותב ולוכ ןוממה עלבנ דבלב ןאכ קרו ,םיימינפה רוזחמה
 תדרפנ םויק־ךרד ומצעל תונקל ,ריינ־ןוממ ותויהב ,אוה לוכי ךכיפלו ;עבטמכ וא

 .דבלב תידוקפית םויק־ךיד ,תיתכתמה ותומצעמ תינוציח הדרפה

 ןוממ .3
 ־איה םא — רוזחמ־יעצמא םג אליממו םיכרע־תדיזנ תשמשמה ,הרוחס התוא ..
 דצמ .אוה ןוממ (ףסכ וא) בהז ןכ־לעו .ןוממ איה — היחילש ידי לע םאו הפוגב
 ,(ףסכ לש וא) בהז־לש ומצעבו־ופוגב עיפוהל בייח אוהשמ ,ןוממ אוה שמשמ דחא
 תקזחב ןוגכ ,דבלב תילאידיא הניחבמ אל — :רמוא הווח ,ןוממ־זתוחזמ ,רמולכ
 דצמו !רוזחמה־יעצמא תקזחב ןוגכ ,גוצייל־ןתינ ותויה תניחבמ אלו ,םיכרעה־תדימ
 ידי לע וא ומצעב־וב ועצבמ אוהש אהיו — ודוקפית םא ,ןוממ אוה שמשמ ינשה
 לש הדיחי־המיאתמ תושי ,ונייה ,הדיחיה ךרעה־תומד תויהל ועבוק — ויחילש

 .דבלב שומיש־יכרע אלא ןניאש תורוחסה ראש לכ דגנכ ,ןיפילחה־ךרע

 רצוא תריבצ .א

 תופלחתהה ,ונייה ,םידגונמה הרוחס,ד״ילוגלג ינש לש דימתמה לגעמה־ץממ
 ,ונייה ,ןוממה לש קסופ־יתלבה ובוביסב יוליג ידיל אב ,חקימהו רכממה לש תפטושה
 ־רוט קספנשמ .רוזחמה לש [ק61'ן)6<;1ג1ג1ז1 מ10ונ116] חצנ־תעונת שמשל ודוקפיתב
 ןוממה השענ בוש ,וירחאש חקימה ידי־לע ותמלשה לע אב וניא רכממהו ,םילוגלגה
 מ161ג1נ16'מ] ענ־יתלבל ענ רבדמ ,ר ב י י ג א ו ב ירבד יפל ,אוה ךפהנש וא ,דיינ־אל

 ,ןוממל עבטממ ,[1011116111)16־ל
 רציהו חרכהה םיחתפתמ ,ופוג תורוחסה־רוזחמ לש ותוחתפתה תישאר םע
 הרוחסה לש הפוליח־תומד תא ,ןושארה לוגלגה לש האצותה תא םייקלו־קיזחהל
 אלא ,תרחא הרוחס תונקל ידכ הרוחס םירכומ ןיא בוש .86הלש בחזה־םלוג תא וא
 אלא שמיש אלש ,חז הרוצ־יוניש .הרוחס־תרוצ לש המוקמב ןוממ־תרוצ אובתש ידכ
 הרוחסהדחומד התוא .המצע ינפב תילכת השענ ,םירמוחה־ףוליחב דבלב ךוותמ
 הפילחהל־הריבעהל ןתינש הרוחם־לש־התומד שמשל הנמיה ענמנ — הפלחתנש
 ןבאתמ ךכ ידי לע .דבלב תפלוח ןוממ־תומד שמשל הנמיה ענמנ ונייה ,ןיטולחל

 .תורצוא־רבוצל ךפהנ תורוחסה־רבומו ,רצוא השענו ןוממה

 ־יכרע לש ףדועה אלא ןוממל ךפהנ וניא תורוחס,ד־רוזחמ לש ותליחתב אקוד
 הטושפ הרוצ .רשועל וא עפשל יתרבח יוטיב םהילאמ ףסכו בהז םישענ ךכו .שומישה
 יתרוסמ רוציי־ןפוא םלצא םייקש ,םימע ךותב עבק תישענ תורצוא־תריבצ לש וז
 ־ינב לצא ןוגכ .םיכרצ לש ןיטולחל רגוסמ גוחל ליבקמ ,תימצע־תכורצתל ןווכמו
 תורוחסח־יריחמ יכ ,ושפנב המדמש .דז ,ט נ י ל ר ד נ א ו .םידוהה לצא דוחיב ,היסא

 ,די םדמ) ".ןומונל וכפהנש ,םירצות לש-תורישע ...אלא הניא ןוממ לש תורישע" 86
 אלא הניש אל ,םירצות תומדב ,ךרע" .557 ׳מע ,״רכו יעבטה רדסה״ :הייוויר הל הד

 (.486 ׳מע ,םש) ״.דבלב ותרוצ תא
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 ןוממו הרוחס

 ידמ ינפמ :לאושו דמוע — ץראב .דיוצמה ףסכה וא בהזה תומכ ידי לע םיעבקנ
 תא םינמוט םירוההש םושמ :בישמ אוה ירהו ?תוידוהה תורוחסה ךכ לכ תולוז
 ש״יל ןוילימ 150 וללה וזנג 1734 דע 1602 תנשמ :רפסמ אוה דכו .המדאב םנוממ
 רשעב רמולכ ׳1866 דע 1856 תנשמ .87הפוריאל הקירמאמ אב היה הליחתמש ,ףסכב
 (ודוהל בוש תמרוז ןיסל האבומה תכתמה בור) ןיסלו ודוהל הילגנא האיבה ,םינש

 .ילארטסוא בהזכ ותוא םיפילחמ ויה םדוקמש ,ףסכב ש״יל ןוילימ 120
 ומצעל חיטבהל תורוחס לש ןרצי לכ חרכומ ,תורוחסה־רוציי חתפתמו לדגשמ
 םישדחתמ ויכרצ .88"תיתרבחה הבורעה" תא ,[מפעעזגפ 1י61־111מנ םירבדה בצע תא
 ולאו ,םירחא לש תורוחס הנוקו רזוחו הנוק היהיש ותוא םיפוכו קספה־ילב םיכלוהו

 היהיש ידכ .הרקמה תוביסנב םייולתו ןמז םיכירצמ ויתורוחס לש ןתריכמו ןרוציי
 איהשמ ,וז הלועפ .תונקל אלב רכמ ןכל־םדוקש חרכהה ןמ ,רוכמל אלב תונקל ודיב
 לש ןרוציי םוקמב ,אלא .המצע תא תרתוסש המוד ,יללכ גהונ תגרדב תעצובמ
 דצמ) רכממ לח ןאכ .תורחא תורוחסב ןירשימב ןה תופלחומ תורקיה תוכתמה
 ־רחא םילחה רכממ־ישעמו .89(ףסכהו בהזה ילעב דצמ) חקימ אלל (תורוחס,ד־לעב
 תוכתמה לש תפסונה הקולחב ךוותל קר םיאב ,חקימ־ישעמ םהירחא ןיאש ,ךכ
 תורצוא ןתמהו־אשמה תומוקמ לכב םיווהתמ ךכו .תורוחסה־ילעב לכ ןיב תורקיה
 וא ןיפילח־ךרע תקזחב הרוחסב קיזחהל תורשפאה םע .הנוש רועישב ףסכו בהז
 ירוזחמ טשפתמשמ .בהזה־רצי םג ררועתמ — הרוחס תקזחב ןיפילחה־ךרעב קיזחהל
 הנכומה ,רשועה לש תטלחומ תיתרבח הרוצ התוא — ןוממה לש וחוכ לדג ,תורוחסה
 לכה ןודא — בהז ודיב שיש ימ !אלפומ רבד אוה בהז״ .הלועפל דימת הנמוזמו
 סובמולוק) ".ןדעה־ןגל תומשנ חולשל וליפא רשפא בהזב .ושפנ הקשחש המ ,אוה
 ךפהנ ירה ,וב לגלגתנ המ בהזב וב רכינ אלו ליאוה .(1503 ,הקיאמאימ ובתכמב
 השעב רוזחמה .חקימב ונשיו רכממב ונשי לכה .בהזל ,הרוחס אל וא הרוחס ,לכה
 ־שיבגכ וכותמ תאצלו רוזחל ידכ ,וכותל קרזנ לכהש ,הרבחה לש לודגה ךותיהה־רוכ
 ןכש־לכ אלו ,םישודק־תומצע וליפא דומעל תולוכי ןיא וז הימיכלא ינפב .ןוממ־לש
 !68 8<10עס6x11 ,8011013,6*0 001111116^011111111011111111111 םיסג־םיישממ תוחפ םירבד

 ןוממבש םשכ .90[תוירבה לש ןתמו־אשמ לכמ םיקתונמ ,םישדוקמורנישודק־םירבד]

 םהיסכנ לכ ליבשב הזכ ךומנ םיריחמ־רעש םייקל םילוכי םה וז הגקת ידיילע" 87
 (.96 ,95 ׳מע ,״רכו הנעי ףסכה״ :טב ילד דנ א ו) ״.םהירצותו

 םיעטמה ,רחסמה ,םינרציה ,םיינעה לע תוסמ" :ס ר ל ב ן ו ׳ג) ״.הבורע אוה ...ןוממ״ 88
 (.13 רכע ,1699 ןודנול ".תודימהיתותיחשו

 הרוחס םה ףסכו בהזש ,החנה םושמ וב שי רבכ ,ירוגטאקה ןבומב ,חקימ ידהש 89
 .רכממ לש האצות םה וא ,התומד־יונישב

 תא רכו םירזנמה תאמ לזוג ,תפרצ לש םירצונבש־ירצונה ךלמה ,ישילשה ידנה 90
 תינויה הירוטסיהב אלימ דיקפת המ ,םיעדוי לכה .ףסכל םכפהל ידכ ,םהבש השודקהדוויכש
 םישדקמה תא םינומדקה ושע ,עודיכ .יפלדב שדקמה־תורצוא תא םיאיקופה ולזגש ,לזג ותוא
 — םיקיניפה יניעב .״םישודק םיקנב״ ויה הלא םישדקמ .תורוחסה יהולא לש םנכשמ־םוקמל
 םירבדה לכ לש תפלחומה תומדל ןוממה בשחנ — [ןג0ע 6x061161106] המגודל רחסמדבע
 ,הבהאהיתלא לש היגחב ,ןפוג תא תורסומ ויהש תולותבהש ,אופיא ,הרושכ הז היה .םלועבש

 .ולביקש ןנתאהיתעבטמ תא הלאל תובירקמ ויה — םירזל
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 תורוחסה־רוזהמ וא ןוממה .3

 -הוושמ אוה רשאב ,ומצע אוה הבכמ ךב ,תורוחסה לש יתוכיא לדבה לכ הבכמךעוד
 ופוג אוה ןוממהש אלא ,91םילדבהה לכ תא ,תוינוציק ידיל דע [1*6^61161־] לכה
 השעב ךכו .דחאו דחא לכ לש יטרפה וניינקל ךפהיל ןתינש ,ינוציח רבד ,הרוחס
 ,הקיתעה הרבחה ותוא התניג ךכיפלו .יטרפה םדאה לש יטרפה וחוכל יתרבחה חוכה
 ,תינרדומה הרבחה .92דחי םג ירסומהו ילכלכה רדסה תא הב טורפל הטורפ וב התארו
 תסלקמ ,93המדאה ברקמ ויתורעשב זטסוטולפ תא איצוהל השקיב התורחשב דועש
 הל רקיה םייחה־רקיע לש הריהזמה תומשגתהכ ,שודקה "לארג״ה תומדב ,בהזה תא

 .רתויב

 דחוימ דוסי איה הוהמו ,דחוימ ךרוצ קפסל האב שומיש־ךרע תקזחב הרוחסה
 התכישמדווכ לש הגרדה תא דדומ התא הרוחסה לש הכרעב םלוא .ירמוחה רשועב
 לש יתרבחה רשועה תא דד1מ התא ,ונייה ,ירמוחה רשועה לש תודוסיה לכ יבגל
 רכיא לש ויניעב וליפאו ,םיראבראבה ןמ טושפה הרוחסה־לעב לש ויניעב .הילעב
 ויוביר וילע המוד ךכיפלו ,ךדעה־תרוצמ דיעה תא דירפהל ןיא ,הפוריא־ברעמ ןב
 תאצותכ םא ,הנתשמ ןוממה~ךרעש ,יאדו .ךרעה לש ויובירכ ףסכהו בהזה רצוא לש
 הז לכ םלוא .תורוחסה לש ךרעה*ףוליח ידי לע םאו ומצע ןוממה לש ךרעהיףוליח
 רתוי ,םדוקמכ התע ,וליכי בהז תויקנוא 200 יכ ,הדבועה ינפב דחא דצמ רדוג וניא

 ...יתורקי־בר ,ץצונ ,בוהצ בהז ?בהז 91
 ,רודהל םדאמ ,ןבלל רוחש ךופהיו — הברתי

 .רוביגל ןדחפ ,ריעצל ןקז ,דבכנל הלקב ,קידצל עשר
 אובי ,הגה ? םילא ,ךכ המל ? הז המל ,םילא ,הה

 ,םכהבזמ לעמ םכיתרשמ־םכינהדכ חידיו
 ;םתושארממ רכה תא בהסיו אובי םיאירב םישנא לאו

 — בוהצ דבע ותוא
 ,רוראה תא ךרבי ,ןטטומיו תותד ללוהי

 םיבנג בישוי ,רדהו דוה הטעי הרופ ןיחש
 םהל קלחי ףאו םירוטאנס דוסב

 אוה הנה ;םייפאיתדיקו דקיו דובכ
 .הפוחל הנליבויו הלב הנמלא ךדשיש
 !הרורא תכתמ ,תא-

 ...י ישונאה עזגל תינומה הנוז תא
 (."הנותא שיא ןומיט" — ריפסקש)

 םיער םירדס דילוי דשא רבד ןיא יפ" 92
 בירחי םירע אוה .ףסככ התומת־ינבל

 .שרגי אוה םהיתבמ םישנאו
 ךפוה דשא אוהו דמלמה אוה־אוה

 ;הלבנב גוהנל םיליצאה ת1בל
 הבעות לכ הרוי התומת ינבל

 ".השעמ לכ תשודק ללח םדמליו

 (."הבוגיטנא" — םלקו פ ו ם)

 :ס ו א י ב י ת א) ״.המדאהךטב ךותמ ומצע ןוטולפ תא איצותש ,הפצמ עצבהדוואת״ 93
 ,("יאטסיפוסופיאד"
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 ןוממו הרוחס

 ,ענומ הז ויא ינשה דצה ןמו ;רכו ,200־מ ■ךרע רתוי וליכי 300.יכ ,100־מ ךרע

 הרוצה תקזחב תדמועו הראשנ [בהזה] .דז םצע לש תיתכתמה עבטה־הרוצש
 לכ ןירשימב הב גצייל תיתרבחה הרוצה ,תורוחסה לכל תיללכה תיטנלאויוקאה
 תניחבמ ,ןוממה ,ץקו לובג ועבטמ עדוי וניא תורצוא תריבצל רציה .םדא־תדובע
 וגיצנ שמשמ .אוה ,רמולכ ,רדגו גייס לכ וינפל ןיא ,ותרוצ תניחבמ וא תוכיאה
 יפ לע ףאו .הרוחס לכב ןירשימב ופילחהל ןתינש םושמ ,םירמוחה־רשוע לש יללכה
 .חקימ־יעצמאכ וחוכ לבגומ םג ךכיפלו ,ותומכב לבגומ שממב ןוממ לש םוכס לכ ןכ

 — תוכיאה תניחבמ גייס לכ רדעיה ןיבו תומכה תניחבמ ןוממל גייס ןיבש וז הריתס

 הבצהה לש סופיזיס־תדובעל .בושלו רוזחל תורצוא רבוצש ימ תא תפחודה איה
 אלא ןמצעל שבוכ .אוה ןיא השדח ץרא לכ םעש ,תומלוע־שבוכ ותואל לושמ

 ,שדח לובג

 בייח ,רצואדוריבצל דוסי תקזחב אליממו ,ןוממ תקזחב בהזב קיזחהל םדא הצור
 ,חקיזנ־יעצזנא ותויהב דרפתי אלש ,ונייה ,רוזחמב ןותנ אהי אלש ודעב עונמל אוה

 *שיטפל ןברק ולש רשבה־תואת תא איבמ רצוא־רבוצש ימ ;עמשמ .האנה־יעצמאל

 ינש דצמ .ןוילגנאגאה לש תושירפה תוצמ תא ןידה־רמוחב םייקל אוה דקוש .בהזה
 רוזחמל ול אוה ריזחמ ןכ םא אלא ,ןוממב והשמ רוזחמה ךותמ איצוהל לוכי אוה ןיא
 ,תוצירח :ךכיפלו .רכממב תוברהל ודיב היהי ןכ רצייל ףיסומ אהיש לככ .הרוחסב

 לכ — טעמ הנקו הברה רוכמ * תובוטה ויתודימ ירקיע םה הלא — תוליכו ןוכסח
 .94תינידמה הלכלכב הלוכ ותרות

 לש ןיינק ,תיטתסאה ותרוצ תכלהמ רצואה לש הרישיה הרוצה דצב
 .תינגרובה הרבחה לש הרשוע םע ךלוהו לדג הז ןיינק .ףסכו בהז תורוחס

 הארינ וא םירישע היהנו ואוב"] "8070מ8 !•101168 סט !!8.1יטג880מ8 !•101168.״
 ףסכל ךלוהו־בחרנ קוש ןאכמ הווהתמ ךכו .[ור די ד — ״תוירבה יניעב םירישע
 תמירזל ענצומ רוקמ הווהתמ ,ןאכמו •,ןוממכ הלא לש םדוקפיתב יולת־יתלב ,בהזלו

 .הרבחה לש םיעוזעזו הרעס ימיב דוחיב עפושה ,ןוממה

 ודוקפית .יתכתמה רוזחמה־קשמב םינוש םידיקפת האלממ תורצואה־תריבצ
 םע יכ ,וניאר .ףסכה־עבטמ וא בהזה־עבטמ לש בוביסה־יאנת ךותמ הלוע ןושארה
 תדרוי — תוריהמב ,םיריחמב ,ףקיהב :תורוחסה־רוזחמ לש תוידימתה ויתודונת
 אהתש ,חרכהה ןאכמ .ןוממה לש בוביסה־תומכ ,תואיגו לפש ןיעמ ,קספה־אלל הלועו
 ,עבטמ תקזחב ןוממה ךשמנ היהיש ,ךירצ םיתע .תוטשפתהלו תוצווכתהל תרשכומ
 תמאב היוצמה ןוממה־תומכש ידב .ןוממ תקזחב עבטמה תקחדנ אהתש םיתעו

 ,חרכהה ןמ — רוזחמה־םוחת לש עבושה־תגרד םע המאתהב דימת אהת בוביסב
 ־דוקפיתב תשמשמה תומכה לע הלעת הנידמב היוצמה ףסכה תומכ וא בהזה תומכש
 םישמשמ תורצואה־ילכימ .ןוממה לש רצואה־תרוצ םע ומויק לע אב הז יאנת .עבטמה

 תא רשפאה לככ טיעמהלו הרוחס לכ יבגל םירכומה רפסמ תא רשפאה לככ תוברהל" 94
 :י ר ו) ״.תינידמה הלכלכב תולועפה לכ תובבותסמ םהילעש םיריצה הלא — הינוק רפסמ

 (.52 ׳טע /״וכו םירוהרה״
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 תורוחס,ד־רוזחמ וא ןוממה .3

 ךכב ץא ■ןכיפלו ,רוזחמבש־ןוממה ליבשב האבוה־תורוייצו האצוה־תורוניצ ןמזבדב
 ,85ובובימ־תורוניצתא שידגהל ידכ םלועל

 םולשת־יעצמא .ב

 וב יוצמ היה — ןאכ דע הנודנש תיעצמא־יתלבה ותדוצב ,תורוחס,ד־רוזחמ '
 בטוקה לעו !הרוחס — דחאה בטוקה לע :םייתשב ךרע־רועיש ותוא דימת
 אלא הז םע הז אשמו־עגמב תורוחסה־ילעב ואב אל ךכיפלו .ןוממ — ודגנכש
 ותוחתפתה םע םלוא .ינשה דגנכ דחאה ,םהידיב םייוצמה םיטנלאויוקא לש םיגיצנכ
 הרוחסה תרבעה תדרפנ םהיתובקעבש ,םיאנת םלועל םיאב הרוחסה־רוזחמ לש

 ־גוס .הלא םיאנתבש םיטושפה לע ןאכ זמרל יד .ןמזבש־הדרפה הריחמ־שומיממ
 ןמז־ךשמ ךירצ ינש הרוחס־גוסו רתוי־ךורא ןמז־ךשמ ורוצייל ךירצ דחא הרוחס
 הדלונ תחא הרוחס .תובוש חנש־תונועב יולת תונוש תורוחס לש ןרוציי .רתוי־רצק
 עיפויש ,אופיא ,לוכי .קוחר קושל עוסנל ,דל חרכה היינש הרוחס ולאו ,הקןשב
 םתוא דימת םינשנו־םירזוח םאו .הנוקכ ינשה עיפויש ינפל ,רכומכ דחא הרוחס־לעב
 .ןרוציי־יאנת יפל תורוחסה לש ןתריכמ יאנת םירדסנ ירה ,םישיא םתוא ןיב םיקסע

 ןמז־קרפל ,תיבב שומישה ןוגכ ,םימיוסמ תורוחס־יגוסב שומישה רכמנ ינש דצמ!
 .הרוחסה לש שומישה־ךרע תא תמאב הנוקה לביק ,הז ןמז־קרפ רבעשמ קר .םיוסמ

 הרוחס רכומ דחא הרוחס־לעב .הימד תא םלישש ינפל התוא הנוק אוהש ,אצמנ
 .אובל־דיתעל ןוממ לש וגיצנכ וא ,ןוממ לש גיצנכ קר התוא הנוק ינשה ,היוצמ

 וא ,הרוחסה לש הלוגלג ןאכ הנתשמו ליאוה .הוול — הנוקה ,הוולמ השענ רכומה
 ןוממה .רחא דוקפית לבקמ 'ןוממה םג ירה ,הכרעדורוצ לש התוחתפתה תינתשמש

 .96םולשזו־יעצמא — השענ

 ־יוניש .טושפה הרוחסה־־רוזחמ ךותמ ןאכ עבונ הוול וא הוולמ לש הז ביט
 ןיא הליחתמ :רמוא הווה .הז שדח םתוח הנוקהו רכומה לע עבוטש אוה ותרוצ

 יתכתמ ןוממ לש םיוסמ םוכס שרדנ המואה לש הרחסמב לופיטה יכדצל" 05
 לכה ,רתוי־ןטק םיתעו רתוי־לודג אוה םיתע ,הנתשמ הז םוכסו ,[0±' 8ן>601(10 1מס110.7]

 יכרצ תקפסמ ןוממב תואיגו לפש. לש וז העונת ...םהב םינותנ ונאש םיאנתה תשירד יפל
 :ןיגוריסל םידבוע י■ םיילדה ...םינקיטילופ דצמ הרזע לכ אלב המצע הרידסמ םגו המצע
 ".תועבטמ םיכיתמ — םיליטמה םירידנ !תכתמה־יליטממ תועבטמ םיעבוט — ןוממה רידנ
 ט ראוי טס ן ו ׳ג (.[3 ,טע ,תוחפסנ] .22 רבע ,״רחסמה לע תויגוס״ :תרונ .ד רס)
 םיפיסומ ודוהב יכ ,רשאמ ,"תיחרזמה ודוה תרבח" לש דיקפ הברה ןמז שמישש ,לימ
 םהמ עובטל ףסכה יטישכת תא םיאיבמ" .רישי רצוא תקזחב ףסכ־יטישכת שמשל ויידע
 ותודע) ".התיבה םיאבומו םיטישכתה םירזוח דרוי הז םאו ,הובג תיברה־רעש טא תועבטמ
 הדועת יפל (.2084 ,םמ ,1857 ".םיקנאבה־יקוח לע תונובשהו־םיניד״ .לימ .טס /ג לש
 1863 תנשב הלע ,ודוהב ףסכו בהז לש אוציהו אוביה לע 1864 תנשמ תיראטנמאלראפ
 ,1864 ינפל ,תונורחאה םינשה 8־ב .ש״יל 19.367.764 ךסב אוציה לע ףסכו בהז לש אוביה
 תועבטמ ועבטנ [19־ה האמה] תאזה האמב .ש״יל 109.652.917 [1^ס088נ וז הרתי התיה

 . .הברהב רתויו ש״יל 200.000.000 דסב ודוהב
 התא" .סולשת־יעצזנאכ ןוממ ןיבל חקימ־יעצמאכ ןוממ ןיב לידבהל עדי רתו ל 86
 ".תונקל לוכי ינניא םשו םלשל לוכי ינניא ןאכ :[80113<ג6עע3011זנ ךשנה־ךשונ תא יל לפוט

 .(1540 גרבנטיו ,״רשנה דגנ םירבד ופיטיש ,הנוהכה־ישנאל״ :ר ת ו ל ן י ת ד א מ)
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 ןוממו הרוחס

 םשכ ,םפוג רוזחמ־יגכוס םתוא ידיב תופילח םינתינה ׳םיפלוח םידיקפת אלא ןאכ
 דוגינה וישכע הארנ םוקמ־לכמ .הנוקה לשו רכומה לש םהידיקפת יבגל ןידה ךכש
 יפוא־ידיקפת םלוא .97שוביג רתיל אוה חותפו ,חונו־טושפ ךכ לכ אל ותליחתמ הזה
 תילגתמ ,לשמל ,קיתעה םלועב .תורוחסה־רוזחמב תולת אלב םג עיפוהל םייושע הלא
 המחלמ תמייתסמ ימורבו ,םיוולו םיוולמ ןיב קבאמ תרוצב רקיעב תודמעמהיתמחלמ
 המחלמ תמייתסמ םייניבה־ימיב .דבעה אב ומוקמבש ,ייבילפה הוולה לש ונברוחב וז
 ןדבא םע דחי ינידמה וחוכ תא ךכב דיספמה ,ילאדואיפה הוולה לש ונברוחב וז
 הרוצ ול תעדונ הוולהו הוולמה ןיבש סחיהו — ןוממה־תרוצ ,םלואו .ילכלכה וסיסב
 ,םיילכלכ םייח־יאנת לש םדוגינ תא אלא ןאכ תפקשמ הניא — ינוממ־םחי לש

 .רתוי םיקומע םהישרשש

 םיטנלאויוקא םתוא דחא־ןמזב עיפוהל וקספ .הרוחסה־רוזחמ םוחתל רוזחנו ואוב
 .וישכע שמשמ ןוממה .ןוממו הרוחס — רכממהרילהת לש ויבטק ינשב םינותנה

 לע עובקה הריחמ .תרכמנה הרוחסה לש הריחמ תעיבק םע םיכרעה־תדימ ,תישאר
 אוהש ,ןוממ־םוכס ותוא רמולכ ,הנוקה לש ותובייחתה וב תדדמנ — הזוח לש דוסי
 ףאו .ילאידיא זדקימ־יעצמא ןוממה שמשמ ,תיגשו .םיוסמ ןמז־דעומב עורפל בייח
 תרבעה ידיל אוה איבמ ,הנוקה לש תינוממה ותחטבהב אלא םייק אוה ןיאש יפ לע
 ךותל םולשתה־יעצמא תמאב סנכנ ,ןוערפה־דעומ לאשמ קר .דיל־דימ הרוחסה
 .רצואל ךפהנ םולשתה־יעצמא .רכומה ידיל הנוקה ידימ אוה רבוע ,רמולכ ,רוזחמה

 לש התומד הפלחתנשמ ,ונייה ,ןושארה ובלש םע קספנ רוזחמה־ךילהתש םושמ
 קר לבא ,רוזחמה ךותל סנכנ םולשתה־יעצזנא .רוזחמה ךותמ האצוה דימ ,הרוחסה
 ואיבמ ןוממה .ךילהתב ךוותמ ןוממה ןיא בוש .ונמיה השרפ רבכ הרוחסהש רחאל
 .תיללכ הרוחסכ וא ,ןיפילחה־ךרע לש תטלחומ היוהכ ,יאמצע ןפואב םויס ידיל

 רבוצש ימ ז םיכרצה ןמ ךרוצ הז ןוממב קפסל ידכ ,ןוממב הרוחס רימה רכומה
 היהיש ידכ — ,דוולה־הנוקה ; ןוממ־תרוצב הרוחסה תא רמשל ידכ ןכ השע ,רצוא
 לש הכרע־תומדש ,אצמנ .םנוא־תריכמ ויסכנ תא םירכומ — ערפ אל .עורפל ודיב
 חרכה ךותמ ,המצע ינפב תילכת רכממה ליבשב וישכע תישענ — ןוממ — הרוחסה

 .רוזחמה־ךילהת לש ויאנת םצעמ עבונה ,יתרבח

 עצבמ ,ונייה ;ןוממב הרוחס רימהש ינפל ,הרוחסב ןוממ ריממו־רזוח הנוקה
 האב רכומה לש ותרוחס לבא .ןושארה הלוגלג ינפל ינשה הרוחסה־לוגלג תא אוה
 איה תכפוה .ןוממ לע תיטרפ־תיקוח העיבת תומדב קר הריחמ תא תשמממו רוזחמב
 .98ןושארה לוגלגה לש ועוציב לח ןכמ־רחאל קד .ןוממל הכפהנש ינפל שומיש־ךרעל

 האמה תליחתב הילגנא ירחוס ברקב םיוולמהו םיוולה ןיב םיסחיה לע [עטק הנה] 97
 אצומ התא ןיאש ,תאזכ תוירזכא לש חור תררוש ,הילגנאב ,ןאכ רחסמה־ישנא ןיב" :ח״יה
 קוחו יארשאה לע הסמ") ".םלועב תרחא הכלממ םושב אלו תרחא הרבח םושב אל התמגוד

 (.2 ,מע ,1707 ןודנול ,״לגרה־תטישפ
 ,1859 תנשב םסרפתנש ירוביח ךותמ חוקלה ,אבה עטקה .׳ב הרודהמל הרעה 98
 ךילהתב .דפיהלו" :הכופהה הרוצה תא ןובשחב יתאבה אל הלעמלש טסקטב המל ,חיכוי
 ,הרוחסה לש הריחמ שממתי ךכו ,יתימא םולשת־יעצמאכ ותרוצ־ףילחי ןוממהש רשפא ם—מ
 רבד .הרבעוהו־הפלחו,ר הרוחסהש ינפל ,ונייה ,ןוממה לש שומישה־ךרע שממתנש ינפל דוע
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 תורוחסה־רוזהמ וא ןוממה .3

 ־דע)מ לחש ,תויובייחתהה תוגציימ רוזחמה־ךילחת לש םיוסמ ומז־קרפ לכב
 *תומכ .תויובייחתה ןתואל המרג ןתריכמש ,תורוחסה לש םיריחמה־םוכס תא ,ןנוערפ
 םבוביזכ־תוריהמב ,לכ םדוק ,היולת הז םיריחמ־םוכס לש ושומימל השורדה ןוממה
 ןיבש םיסחיה תובלתשה :םימרוג ינש ידי לע איה תינתומו .סולשתה־יעצמא לש
 ותואב ערופ ,ןועמש ובוח־לעבמ ןוממ לבקמה ,ןבוארש ,ונייה — ,הוולהו הוולמה

 התוא .םינושה ןוערפה־ידעומ ןיבש ןמזה־ך־וואו ;׳ובו ,יולל ,ולש הוולמל ןוממ
 — השעמ־רחאל םילחה םינושאר םילוגלג לש ,ונייה ,תונוערפ לש הפוצר תרשרש
 ןיבש רשקה ,.םדוק הילע ונדמעש ,םילוגלגה־ירוט לש תובלתשהה ןמ הרקיעב הנוש
 .רוזתמה־יעצמא לש ובוביסב ויוטיב תא אוה אצומש דבלב אל םינוקהו םירכומה

 ־יעצמא לש ותעונת העיבמ הז דגנכ .וכותבו הז בוביס םע קר דלונ ופוג רשקה
 .הינפל דמועו־םייק היה רבכש ,יתרבח רשק םולשתה

 לש התמלשה תמצמטצמ ,וז דצב וזו ןמזב־וב תולחה תוריכמ תומייקש ךותמ
 שדח ףונמ תשמשמ וז הדבוע ,הברדא .בוביסה־תודיהמ ידי לע תועבטמה־תומכ
 עבטה־ךרדב םיחתפתמ דחא םוקמב םימולשתה זוכיר םע .םולשתה־יעצמאב ןוכסחל
 קע הפיקז) ץז1!־61מ6111;8*ה ,לשמל ,הנה .םנוזיאל תודחוימ םיכרדו םידחוימ תודסומ
 ־תועיבת ןבוארל ול שי םא .םייניבה־ימיב ןואיל ריעבש (ןובשחה ןמ הקיחמו ןובשח
 ןדימעהל אלא ךירצ התא־יא ירה — דכו ,ןבוארמ יולל ,יולמ ןועמשל ,ןועמשמ בוח
 םייבויח םילדג תקזחב ,עודי םוכסל דע ,היינשה תא לטבת תחאש ידכ ,וז לומ וז
 לדגיש לככ .דבלב תובוחה־ןזאמ תא קלסל אלא ,אופיא ,ראשנ אלו .םיילילשו
 ־יעצמא תומכ ןטקת ,רמולכ ,ןזאמה תיסחי הדימב ןטקי ןכ ,תונוערפה זוכיר ותומכב

 ,רוזחמב דשא םולשתה
 הדימב .הבשייל ןיאש הריתס ובוחב ליכמ םולשת־יעצמאכ ןוממה לש ודוקפית
 ןובשחלךוממ — ילאידיא דוקפית אלא שמשמ ןוממה ןיא ,םינזאתמ םימולשתהש
 ־יעצמאכ עיפומ ןוממה ןיא ,שממ םימולשת עצבל שיש הדימבו .םיכרעל־הדימ וא
 תומשגתהכ אוה עיפומ אלא ,םירמוחה־ףוליחב דבלב תכוותמו תפלוח הרוצכ ,רוזחמ
 ,רמולכ ,םיפילחה־ךרע לש תיאמצע הינידכ ,תיתרבח הדובע לש תילאודיווידניא
 רוציי־ירבשמ לש בלש ותואב התוצרפתה ידיל האב וז הריתס .תטלחומ הרוחסכ
 תרשרשהש ,םוקמב אלא לח הז רבשמ ןיא .90יתזנמ־רבשזנ יורקה ,רחסמ־ירבשמ וא
 .םתוחתפתה אולמל ועיגה םנומאל תיתוכאלמ הטישו םימולשתה לש הפוצרה

 הלשממהש וז הרוצב וא .םוי לכב השעמ איהש ,תמדקומ,ד־המתח,דה תרוצב ,לשמל ,לח הז
 לעופ וז ךרדבש אלא ...ודוהב םיטואירה תאמ םויפוא תיינק םע היפל תגהונ תילגנאה
 ־ןתינ ןוהש ,וילאמ ןבומ ...וגל העודי רבכ וז הרוצו ,הקימ־יעצמא לש ותרוצב קר ןוממה
 ל ד א ק) ".טושפה רוזחמה לש קפואה רדגמ תאצוי וז הסיפת ךא ...ןוממ תרוצב םג הערפמכ

 (.120 ,119 ׳מע ,״דכו תרוקיבל״ :סקדאמ
 - רחסזנבו רוצייבש יללכ רבשמ לכב דהוימ בלשכ טסקטב עבקנש ,ינוממה רבשמה 09

 אלא ,ינוממ רבשמ יורק אוה ףאש ,דחוימ גוסמ רבשמ ותוא ןיבל וניב ןיחבהל שיש ,רורב
 העפשה אלא רחסמו היישעת לע עיפשמ אוה ןיאש דע ,תיאמצע ךרדב לוהל לוכי איהש
 רישיה םמוהתש ןאכמו ,ןוממה־ןוה שמשמ םתעונת זכרמש ,םירבשמ םה וללה .דבלב תרתה

 .(׳ג הרודהמל סקראמ תרעה) .םיסנאניפה־תכרעמ ,הסרוב ,קנב םה
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 ןוממו הרוחס

 ,ןוממה ךפהנ — היהיש המ ןרוקמ אהיו — הז ןונגנמב תויללכ תוערפה תולחשמ
 ןמוזמ ןוממל ,ןובשהלךוממ לש דבלב תילאידיאה תומדה ןמ רבעמ־אלבו םואתפ

 לש שומישה־ךרע .ןילוה־תורוחסב ומוקמ תא אלמל לובי התא ןיא בוש .שממ
 העש ינפל דוע .ומצע ולש ךרעה־תרוצ יגפב םלענ הכרעו ,וכרע לטינ הרוחסה
 וניא'ןוממה יכ ,גושגשה־תרוכיש הלכשההדווריהי ךותמ ,זירכהו חרזאה דמע חלק
 וישכע רסנמ — !הרוחס אוה ןוממה קר .ןוממ איה הרוחסה קר .ןוימדבש־לבה אלא
 -־ ןוממה לא ושפנ גורעת ןכ םימ יקיפא לע גורעת ליאכ .ימלועה קושב הקעצ־לוק

 ,הכרע־תומד ןיבו הרוחסה ןיבש דוגינה רבגתמ רבשמ תעשב .10"ידיחיה רשועה

 ותעפות־תרוצל תובישח ןאכ ןיא םג ןכ־לעו .תטלחומ הריתס ידיל דע עיגמו ,ןוממה
 י *ןוממב ןיבו בהזב םלשל םיבייחש ןיב ,איה תחא ןוממל בערה־תקוצמ .ןוממה לש

 .101ןוממ־ירטשב דיגנ ,יארשא

 ןמז־קדפב בוביסב־אצמנה ןוממה לש ללוכה־םוכס לע ונתעד תא ןתינ םא ,הנהו
 ,הלענ — םולשתה־יעצמאו רוזחמה־יעצמא לש בוביסה תוריהמ הנותנ םאו ,םיוסמ

 םימולשתה םוכס סולפ ,םשממל שיש תורוחסה־יריחמ םוכס :הווש הז ללוכ־םוכס יכ
 לש םרפסמ סונימ הנורחאלו ,םינזאתמה םימולשתה סונימ ,םנשרפ־־זעוס לקש
 םיתעו רוזחמ־יעצמא םיתע הפוג עבטמ התוא תשמשמ םהבש ,םיבוביסה םתוא
 ןגד תושמשמ ךכו ,ש״יל 2 ריחמב ותאובת תא רכיאה רכומ :לשמל .םולשת־יעצמא
 ול קפיסש דבה דעב ובוח תא עורפל ןהב אוה שמתשמ ןוערפה םויב .רוזחמ־יעצמא
 גרואה אב הנהו .םולשת־יעצמא וישכע תושמשמ ןפוג ש״יל יתש ןתואש ירה ,גרואה
 רזוחו ,םולשת־יעצמא ןוממה שמשמ בושו — םינמוזמב ך״נת רפס הז ןוממב הנוקו

 ןוכסחהו ןוממה לש ובוביס תוריהמ ,םיריחמה םינותנ םא וליפא ,ךכיפלו .הלילח
 תומכו תבבותסמה ןוממה־תומכ וז דגנכ וז תולוקש ןניא בוש — םימולשתב
 גציימה ,ןוממ בבוס .דחא םויב לשמל ,תמיוסמ הפוקת ךשמב רוזחמב רשא תורוחסה

 לע תינויע המיא הפיסומ תיעבטמ הטישל יארשאדוטישמ םואתפ־תכיפה התוא" 100
 ,םכותל רודחל ןיאש ,ןירותסמה ינפב םידעורו־סיעזעדזמ רוזחמה־ינכוסו :תישעמה המוהמה
 ,םילטבומ םיינעה" (.126 ׳מע ,״רכו תרוקיבל״ :סקראמלראק) ״.םמצע םה־םהיסחיב דשא
 ןתואו עקרק ותוא םהל שיש יפ לע ףא — םקיסעהל ידכ ןוממ םירישעה ידיב ןיאש ינפמ
 לש יתימאה - הרשוע םישמשמ וללה ירהו ...םידגבו ןוזמ קפסל םדוקמ םהל ויהש םיידי
 ,1696 ןודנול ,״היישעתל שרדמ־תיב תמקהל תועצה״ :ס ר ל ב ן ו ׳ג) ״.ןוממה אלו ,המואה

 (.3 ׳טע

 םיבצמ לצנל [3.0118 (111 ססמ1זמ01־ס0] ״רחסמה ידידי״ םיעדוי דציכ [המגוד הנה] 101
 ־ןחלוש דיל ,עצב־ףדור ןקז ,(יטיסה לש) דחא יאקנב בשי (1839 תנשב) תחא םעפ״ :הלאכ
 ־ירטש לש תורורצ ללוגו הבתכמה הסכמ תא םירה הנהו .ודידי םע יטרפה ורדחב הביתכה

 רוסחמ ררועל ידכ ןקיזחמ אוהו ש״יל 600.000 ןאכ ול שי :רמא הריתי האנהב ;ןוממ
 לע קוחה .םיפסכה־רעש תנשמ") ".קושה ךותל לכה ליטי צ״החא שולשב םויב־וב ;ןוממב
 הצחמל־ימשרה ןואטבה (.81 ׳מע ,1864 ןודנול ״.1844 תנשמ םיקנבה לש תויוכזה־תליגמ
 םיעצמאה לע דואמ תורזומ תועומש המכ תוכלהתמ" :ריעמ 1864 לירפאב 24־מ ״רוורסבוא״
 ,הרעשה התואב קפס ליטהל שיש ,המדנ םג םאו ...ןוממ־ירטשב רוסחמ ררועל ידכ וטקנש
 תמאב דיוצ היהש ,ךכ לכ םיברב הצופנ העידיה ירה ,הז זיממ הלובחתב שמתשהל רשפאש

 ".ןאכ הריכזהל



 תורוחס,ד־רוזחמ וא ןוממה .3

 ןוממב ןהלש טנלאודקאהש ,תורוחס תובבוס .רוזחמה ןמ רבכ הז ואצוהש תורוחס

 דהא םויב םהל ובייחתנש םימולשתה ירה ,ינש דצמ .דיתעב םעפ־יא קר עיפוי

 ־יפתושמ םירועיש םינפ םושב םניא — םויברב לח םנוערפ ןמזש םימולשתהו.

 .102הדימ

 יירמש ןכש ,םולשת־יעצמאכ ןוממה לש ודוקפיתמ ןירשימב עבונ יאושאךוממ

 תא ריבעהל ידכ ,בוש בבותסהל םיליחתמ םמצע־םה ,ורכמנש תורוחס לע בוח

 ןכ ,יארשאה־תטיש תכלוהויתטשפתמש לככ :ינש דצמ .םירחא ידיל בוחה־תועיבת

 ־תורוצ ןוממה לבקמ הז ודוקפיתב .םולשת־יעצמאכ ןוממה לש ודוקפית בחרתמ

 ,םילודגה רחסמה־יקסע לש םוחתב ונכשמ תא אצומ אוה דכו ׳ומצעל תודחוימ םויק

 .103ריעזה רחסמה םוחת ךותל רקיעב תוקחדנ ףסכהו בהזה תועבטמש דועב

 לש ודוקפית בחרתמ ,ףקיהבו המרב ,תמיוסמ הגרדל תורוחסה־רוציי עיגהשמ

 אוה השענ .תורוחסה־רוזחמ םוחתל רבעמ לא ערתשמו םולשת־יעצמאכ ןוממה

 תומכ לע עיפשי אל ,דחא םיוסמ םוי ךשמב ושענש ,םיזוחה וא תוינקה םוכס" 102
 וא תוינקה] וללה ,ודרפתי ,םירקמה בורב ,אלא ;דחוימ םוי ותואב רוזחמב רשא ןוממה
 ,םיאבה םיכיראתב רוזחמב היהתש ןוממה־תומכ ןובשח לע תורטש המכו המכל [םיזוחה

 ןיא ,םויה וחתפנש יארשאה־תונובשח וא ,םויה ורשואש •רטשה ...תוחפ וא הברה םיקוחר
 םתוא לא — דשמב אלו םוכסב אל ,תומכב אל — איהש לכ תוכייש םהל היהתש חרכה לכ
 : ןכ לע רתי .םייתרחמ וא רחמ םהילע םכסויש וא ורשואיש יארשאה־תונובשחו תורטשה
 ךומה םע דחיב ולוחי ,םנוערפ דעומ עיגישמ ,םויה לשיארשאה־תונובשחו תורטשה ןמ המכ
 ,ןיטולחל םיעבקנ־יתלב םימדוק םיכיראת לש הרושב קלוחמ ירוקמה ןדעומש ,תויובייחתה
 ,דחי ורבטצי תופוכת םיתעל ,דחא שדוחל וליפא וא ,םישדח 3 ,6 ,12־ל ןוערפ־ןמזב תורטש

 ירוזחמ לעי תדבועמ הנשמ") "...דחא םיוסמ םויב תוליגרה תויובייחתהה תא ףפוצל ידכ דע
 (.ךליאו 30 ,29 ׳מע ,1845 גרובנידא ״.הילגנאב יאקנב ידי לע .היט1קס ישנאל בתכמ ;םיפסכה

 — תויתימאה רחסמה־תולועפ ךותל סנכנש ,ישממה ןוממה טעומ המכ ,םיגדהל ידכ 103

 ןוליד ,ןוסירומ) ןודנולב רתויב םילודגה רחסמל קסעה־יתבמ דחא לש המיכסה ןאכ ןתנית
 המכ םיפיקמה ,1856 תנשב הזה תיבה יקסע .הנשל םיינוממה וימולשתו ויתוסנכה לע (׳תושו

 .דבלב דחא ןוילימ לש הדימדדנק לע ודמעוהו ןאכ ומצמטצנ ,ש״יל םינוילימ

 תוסנכה ש״יל םימולשת ש״יל

302.674 

 ךיראתב ןוערפ־ינב תורטש

 533.596 ....... םיוסמ

 ,םירחוסו םיאקנב לש תורטש

 םיוסמ ךיראתב ןוערפיינב
 ׳יוכו■ םיאקנב לש תואחמה

 . השירד יפל ןועדפ־תונב 357.715 ןודנולב םיקנב לע תואחמה 663.672
 . . םיימואל ןוממ־תורטש 9.627 קנבה" תאמ ןוממיירטש

 68.554 . ... ״הילגנא לש 22.743

 קנבה" תאמ ןוממ־תורטש
 . ... ״הילגנא לש

 .... . . . . ־ בהז 28.089 . . . . . . . בהז 9.427

 1.486 . . . . .י תשוחנו ףסכ 1.484

933 

 ..... תשוחנו ףסכ
 . . . . . ראוד־תואחמה

 . .... . . לכהיךס 1.000.000 . . . . לכה־ךס 1.000.000
 (.1^צו ׳מע ,״1858 ילוי ,םיקנבה־יקוח לע תרחבנה הדעוה לש ןובשחו ןיד״)
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 ןוממו הרוחס

 ־תוגונראמ םיכפהנ לכה — ב״ויכו םיסמ ,תוטנר .104רחסמה־יזוח לש תיללכה הרוחסה
 לש יללכה ופוצרפ ידי־לע וז הכיפה תינתומ המכ דע .ןוממ־ימולשתל ןיעבש
 תורסיקה לש ןויסנה לשכנ םיימעפ יכ ,לשמל ,הדבועה חיכות — רוצייה־ךילהת
 תירפכה הייסולכואה לש המויאה הקוצמה .ןוממב םיסמה לכ תא תובגל תיאמורה
 ךכ לכ םיצלמנ םירבדב יאנגל התוא םישרודש הקוצמ — 14־ה יאול ימיב תפרצב
 אלא דבלב םיסמה הבוג ידי לע קר אל המרגנ — ,וכו ןאבואו לאשראמ ,רבייגאוב
 הרמתשנ ,ינשה דצמ ,םאו .10ףוממ־יסמב םיילארוטאנה־םיסמה יפוליח ירי לע םג

 דוסיה וז הטנר תשמשמ םג ןאכ — עקרקה־תטגר לש תילארוטאנה הרוצה היסאב
 םינשנו־םירזוחה ,רוציי־יאנת לע ןאב תססובמ איה ירה — הנידמה־יסמ לש ירקיעה
 העיפשמו תרזוח םולשת־תרוצ התוא ;םינתשמ־יתלב עבט־יאנת לש תועיבקב
 לש התורמתשהל תודוסה דחא םומכ ןאכ .הקיתעה רוצייהדורוצ תא םייקל איה־ףא
 רורגל דיתע ,ןאפאי לע ותוא התפכ הפוריאש ,ץוחה־רחס םאו .תיכרותה תורסיקה
 לע ץקה ץיקי בוש ,ןוממ־לש־הטנרל תילארוטאנה הטנרה לש התכיפה תא וירחא
 םירצה םיילכלכה םויקה־יאנת ררופתהל םידיתע ךכו .וז הנידמבש תפומל־תואלקחה

 .וז ץרא לש

 םתצקמ .יללכ ףקות םילבקמו םימיוסמ ןלערפ־ידעומ םישרתשמ ץרא לכב
 לע — היצקודורפרה לש תוירעהמ תועונת ראשמ תעדה תא חיסנ םא — םיססובמ
 הלא םידע1מ .הנשה תופוקת לש םייונישב םיכורכה ,רוצייה לש םייעבטה םיאנתה
 ןוגכ ,תורוהסה־רוזחמ ךותמ ןירשימב םיעבונ םניאש ,םימולשתה תא םג םירידסמ
 םימולשת ליבשב הנשה לש םימיוסמ םימיב השורדה ןוממה־תומכ .רכו תוטנר ,םיסמ
 ,תוירוזחמ תוערפה ידיל האיבמ ,הרבחה לש החטש לכ ינפ לע םירוזפ םהש ,הלא

 תוריהמ לע קוחה ךותמ .106םולשתה־יעצמא לש קשמב ,דואמ תויחטש םג םא

 הקפסא וא ,םיסכנב םיסכנ לש ןיפילח תחתש ,ךכ ידכ דע הנתשנ םיקסעה ךלהמ" 104
 ריחמ לש סיסבה לע וישכע םידמוע ,..םיקסעה לכו ;םולשתו רכממ וישכע םילח ,חקימו

 (.8 ׳מע ,1710 ןודנול ,׳ג הרודהמ ,״ירוביצ יארשא לע הסמ״) ״.ןוממב
 ,[1161:סע{;0נ ךיזב תשמשמ םיסבאניפה־תובמא ".לכל ןיילת וישכע השענ ןוממה" 105

 התוא םהמ איצוהל תנמ לע — המיא ליטהל ידכ דע — תורוחסו םיסכנ ןומה וב ודאתבש
 הסמ" :רבייגאוב) ",ישונאה עזגה לכ לע המחלמ שדקמ ןוממה" ".ןוסא״תרה תיצמת
 /א ךרכ ,1843 סיראפ .״םייסנאניפ םינלכלכ״ רייד תאצוה ״.םיסמהו בהזה ,רשועה עבט לע

 (.417 ,419 ,413 ׳מע
 תיראטבמאלראפה הדיקחה־תדעו ינפל גיירק רמ רפסמ — ״1824 תועובש לש ׳ב םויב״106
 העשבש דע ,ךכ*לכ םוצע גרובבידאבש םיקנבב ןוממ־תורמשל שוקיבה היה" — 1826 תנשמ
 ,םהל וליאשיש ושקיבו םיקנבה ראש לכל וחלש החא ןוממ־רטש ףא םתרימשב ראשנ אל 11
 [811!)8 0£ !>£1>€1־] ריינ־תוסיס י״ע ורדסוה םיקסע המכו * המואמ גישהל ולכי אל ךא
 ןאכ התיח אל !םהמ וחקלנש ןוממהיידטש לכ םיקנבל ורזחוה צ״חחא שולשב חנהו הבלב
 ןוממהיתורטש לש ,עצוממב ,ישממה רוזחמהש יפ לע ףא ".דיל דימ הטושפ הרבעה אלא
 םינוש ןוערפ־ידעומב ,תאז לכב ,הבה — ש״יל םינוילימ 3־מ תוחפ אלא וניא היטוקסב
 םינוילימ 7 לכה־ךסב ,םיאקנבה ידיב רשא ןוממ־דטש לכ תוליעפל ארקנ הנשה ךשמב ישא
 והומייקשמו — דחוימו דיחי דוקפית םייקל ןוממה־ירטש םיכירצ הלא םידעומב .ךרעב ,ש״יל
 רעש רדסה" :ן ו ט ר א ל ו פ ן ו ׳ג) ״ואצי םכותמש םיקנבה םתוא לא םירזוח םה בוש
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 תורוחסה־רוזחמ וא ןוממה .3

 לכ ליבשב השורדה ,םולשתה־יעצמא תומכש׳ ׳בייחתמ םולשתח־יעצמא לש םבוביס
 ןכרוא לא *רשיי סחיב תאצמנ —היחיש המ םרוקמ היהיו—םייתנועה םימולשתה

 .107םימולשתה־תונומ לש

 ליבשב ןוממ־ירבצה חרכהב הכירצמ׳ םולשת־יעצמאכ ןוממה לש ותוחתפתה
 לש תיאמצע הרוצכ ,תורצואה־־תריבצש דועב .תובוהה־ימוכס לש ןוערפה־ידעומ
 ־ןרק תרוצב ׳הז דגנכ ירה — תינגרובה הרבחה לש התמדיק םע תמלענ ,תורשעתה

 .המדיק התוא םע הלדגו־תכלוה איה ,םולשת־יעצמא לש תודותע

 ימלוע ןוממ .ג

 תא טשופו־רזוח והירה ,רוזחמה לש ימינפה םוחתה ךותמ ןוממה אצוישמ
 הטורפ ,תועבטמ ,םיריחמל הדימ־הנק — םש ולעו־וחמצש ,תוימוקמה תורוצה
 תוכתמה לש תורככ תרוצ ,תירוקמה ותרוצ תא שבולו־בשו — ךרע־ןמיס ,הטרופל
 .ימלוע ףקיהב ףקות ול תויהל ןכרע תא תורוחסה תוחתפמ םלועה־רחסב .תורקיה
 קושב קר .ימלוע־ןוממ תקזחב ןתמועל ןאכ תבצינ תיאמצעה ןכרעדוומד םג ןכ־לעו
 ־וב איה תיעבטה־התרוצש ,הרוחס התואכ ,ופקיה אולמב ,ןוממה דקפתמ ימלועה
 טשפומבש םדא־תדובע לש תיתרבחה המשגהל תיעצמא־יתלב הרוצ ןמזב

 .וגשומ תא התע םלוה ומויק־דרד .[111 31>31;זד101:0]
 אליממו ,םיכרעל הדימ תויהל תחא הרוחס קר הלוכי ימינפה רוזחמהרנוחתב

 .108ףסכו בהז :הלופכ םיכרע־תדימ תטלוש ימלועה קושב ולאו .ןוממ שמשל

 יכ ,ףיסוהל שי םירבדה תנבה םשל (.הרעה ׳85 'םע ,1845 ןודנול ,׳ב הרודהמ /׳ןוממה
 [(!6ןכ0811נ8] םהיתונודקפ תא םיכשומ היטוקס ישנא ויה אל ןוטראלופ לש ורוביח ןמזב

 .ןוממ־תורטש ידי לע אלא ,[0116(11168] תואחמה ידי לע םיקנבה ןמ
 .ל .א .ונ ןוכונ ׳טה .האיגש ןאכ הבברתשנ יכ רורב ךא ,"ךופה סחיב" :בותכ רוקמב *
 םתוא םולכ ,הנשל םינוילימ 40 רוזחמב ןתיל תונמדזהה הנתינ וליא״ :הלאשה לע 107
 בישמ — ״? םהל ךרטצי רחסמהש ,םירוזחמהו םיבוביסה ליבשב וקיפסי ...(בהז) םינוילימ 6
 םינוילימ 40 ללכב תואצוהה םא ,ירהש .ןה :רמוא ינירה״ :תניוצמה ותריקח ךרדכ ,י ט פ
 הכאלמ־ילעב לצא גוהנש יפכ — םייעובש ונייה ,םינטק םירוזחמב םה םיבוביסה םאו ,ןה
 ולא תורטמל וקיפסי בוש — תבש ברע לכב (ןוממ) םימלשמו םילבקמ םהש ,םיינע םילעופו
 םולשתב ונלש גהונה יפל ,הנש־עבר ינב ויהי םירוזחמה םא ךא .ןוממ ןוילימ 1 לש 40/52
 םימולשתהש חיננ םא :ןכ־לעו .םינוילימ 10 ושרדיי ירה — םיסמ םולשתב ,הריד־רכש
 םינוילימ 10׳ ףיסוהל שי ירה ,תועובש 13 דע דחא עובשמ ,ברועמ רוזחמב םילח םללכב
 ".ונייד — םינוילימ 5נ/2 ונידיב שי םאש ירה ;5ג/2 היהת הזה םוכסה תיצחמו ,40/52־ל
 (.14,13 ׳מע ,1691 ןודנול ׳צוה ,״1672 דנאלריא לש תיטילופ הימוטאנא״ :י ט פ ם אי ל י ו)
 רצואכ רובצל םיימואלה םיקנבה לע הבוח הליטמה ,הקוחת לכ לש התולפת ןאכמ 108
 ,"םיינניחה םיישקה" ,לשמל ,םיעודי .הנידמה יבחרב ןוממ תשמשמה ,הרקיה תכתמה תא קר
 םתוא ליבשב הירוטסיהבש תולודגה תופוקתה רבדב .וז ךרדב ומצעל רצי הילגנא לש קנבהש
 ׳מע ,",ובו תרוקיבל" :סקראמ לראק ןייע — ףסכו בהז לש םייסחיה ןיכרעה־יפילח
 ,1844 תנשמ םיקנבה־קוחב ,הסינ ליפ טרבור רס :,ב הרודהמל תפסות — הליאו 136
 לש דוסי לע ןוממ־ירטש איצוהל הילגנא לש קנבל השרהש ,ךכ ידי לע הלקתה תא ןקתל

 ־דרע דמאנ ןאכו .בהזה־יאלממ עבר לע םלועל הלעי אל ףסכה־יאלמש יאנתב — ףסכ־יליטמ
 לש הפוקתב םייורש ונא בושו — .יד הרודהמל) .ןודנולבש קושב (בהזב) וריחמ יפל ףסכה
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 ןוממו הרוחס

 יוזנוח־םוליגו יללכ חקימ ־יעצמא ,יללכ םולשת־יעצמא שמשמ ימלועמ ןוממה
 ודוקפית אוה רקיעה ךא .(ז1מ1ע61י831 י^ס&ע;]!) וללכב רשועה לש ןיטולחל יתרבח
 המישה לש התמסיס ןאכמ .םיימואלניבה םינזאמה ןוזיאל םולשתייעצמאכ
 בהז רקיעב םישמשמ ימואלניב חקימ־יעצזנאכ 109!רחסזנהךזאמ :תיליטנאקרמה

 בהז לש ןיכרעה־סחי היה בוריקב םיבש 25 ינפל .ףסכו בהז ןיבש סחיב לודג ןיכדע־יוניש
 סחיב דרילו״דליל דימתמ ףסכהו ?1 לא 22 בוריקב והירה וישכעו ח :15ג/2 = ףסכ לא
 םיקיפמ ויה הליחת ,תוכתמה יתש לש ןרוציי ןפואב הכפהמ לש האצות רקיעב יהוז .בהז לא
 ,ונייה ,בהזדווקיזהמ תוילאיבולא־תובכש לש הפיטש — דבלב הפיטש ידי לע טעמכ בהז
 'קחדנו הז רותמ קיפסמ ןיא בוש וישכע ,בהז־יקיזחמ םיבצחמב תוחוורתהה ירצות לש

 ,דוביע — בהז םיקיזחמה םמצע [<3113,1־:2] שימלח,ד־יקרוע לש םדוביע ידי לע רוחאל

 .םינומדקל ,הפי־הפי היה עודי יכ םא ,הלעמב־ינש םוקמב אלא וב וקסע אל םדוקמש

 ־יררהב תושדח ףסכ־תובכש לש תופעות ולגתנש קד אל ,ינש דצמ (.14—12 ,11* ,סורודויד)
 ידי לע הקופתל ושבכנ וקיסקמבש ףסכה־תודכמ ןכו וללה םגש אלא ,הקירמא־ברעמבש עלסה
 ףסכה־תקופת האב ךכבו ,קלד־ירמהו תוינרדומ תובוכמ תקפסא הרשפאתנו ,לזרבה־תוליסמ
 ןתואצמה־תרוצב לודג לדבה שי לבא .רתויב תותוחפ תואצוהבו רתויביילודג הדימדזנקב
 תויומכב רזופמ אוה הז דגנכ אלא ,רוהט בורה לע בהזה .םיבצחמה־יקרועב תוכתמה יתש לש
 וא ,בהזה תא וכותמ ףוטשלו בצחמה לכ תא שותכל ךירצ ןכ לעו ;שימלחה ךותב תוריעז
 ישוקב שימלח םארג ,1.000.000־מ תופוכת םילבקמ ךכו .תיפסכ תרזעב ותוא םיאיצומש
 תוקוחר םיתעל יוצמ ףסכה ולאו .םארג 60 דע 30 — דואמ תורידנ םיתעל ,בהז םארנ 3—1
 םהו ,קרועה ןמ םדירפהל יסחי ןפואב לקש ,םידחוימ םיבצחמב הז דגנכ ךא ,ותרהטב
 ךותב רתוי־תובטק תויומכב יוצמ אוהש וא ;ףסכ םיזוחא 90- דע 40 בורה לע םיקיזחמ
 ,אצוי ןאכמ רנכ .דוביעל םה םייואר םמצע־םעטמ רבכש ,רכו תרפוע ,תשוחנ לש םיבצחמה

 הדימב הטעמתנו הכלה ףסכה לש וז ירה ,םצעב התברתנ בהזה לש רוצייהדודובעש דועב יכ
 ךרעה־תדירי התוא .ףסכה לש וכדע־תדירי ןיטולחל יעבט חרואב תרבתסמ ךכו ,תערכמ
 תולעהל וישכע םג םידקוש ויה אל וליא ,ריהמה לש רתוי דוע הלודג הדיריב אטבתהל היושע

 וחתפב אל הקירמאבש ףסכה־תורצוא ךא .םייתוכאלמ םיעצמאב ףסכה לש ריהמה־תמר תא
 דוע ךישמי ףסכה־ךדעש ,ידמל םייוכיס שי ךכו ,דבלב ןטקה םקלחב אלא ןאכ דע הקופתל
 ליבשב ףסכה תכירצש ,הדבועה ךכ לע עיפשת רתוי דועו .ותדירי בצמ תא בר ןמז םייקל
 ־תורוחס ידי לע ףסכה ףילחת םע ,תיסחי הדימב תתחופ תורתומ־יצפחו תוישומיש תורוחס
 ־רעשש ,תיתכתמדדה הסיפתבש םזיפוטואה לע טופשל לכות הז יפל .דכו םוינימולא ,דודיר
 .15^4:1 לש םדוקה ןיכרע,ד־סחי תא ריזחהלו ףסכה תא בוש תולעהל דיתע ימואלניב הבוח

 קושב םג תינוממה ותוכיא תא רתויו רתוי דיספהל דיתע ףסכה יכ ,יאדול רתוי בורק
 (.א .פ — .ימלועה

 וילעש .,ךכב ימלועה רחסמה לש ותילכת תא האור .דתיה תיליטנאקרמה הטישה 109

 םהמ םלעתנ בושו הידגנתמ ואב הנהו ;ירחסמה ןזאמב ףדועה תא ףסכו בהז ידי לע ןזאל
 םירידסמה ,םיקוחה רבדב תיעטומ הסיפת התוא דציכ .ימלועה ןוממה לש ודוקפית ןיטולחל
 ןתעונת רבדב תיעטומה הסיפתב תפקתשמ אלא הניא ,רוזחמה־יעצמא לש םתומכ תא
 .ודראקיר לש ותמגודב טורטורפב יתחכוה הז רבד — תורקיה תוכתמה לש תימואלניבה

 חוב־יתלב ןזאמ" :ולש תיעטומה המגודהש ,אופיא ,ןבוי (.וליאו 150 ׳מע /״וכו תרוקיבל״)
 תועבטמ לש אוצי ...רוזחמ־יעצמא לש דתי עפש ךותמ אלא םלועל הווהתמ וביא רחסמב
 רבכ היוצמ — ׳דל הביס אלא ,חונ־יתלב ןזאמ לש האצות אוה ןיא * ןתולוז ידי לע םרגנ
 תחלוש המואש הכל הביס שמשמ וניא ,הזכ סייק םא ,רחסמה־־ןזאמ" :ןובדאב לצא
 ץרא לכב תכתמה״יליטמ לש ךרעה שרפה ךותמ עבונ הז רבד אלא ;הנוממ תא םיקחרמל
 ך ו ל ו ק ־ ק א מ (.60 ,59 ׳מע ,״רכו ןוממ תעבטה רבדב היגוס״ :ן ו ב ר א ב .ג) ״,ץראו
 ןובראבל ול קלחמ ,1845 ןודנול /׳ןיוממ גולאטאק — תינידמה הלכלכה לש תורפסה״ ורפסב
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 תורוחס,ד־רוזחמ וא ןוממה .3

 ןיב םידמוח,ד־ףיזליח לש לבוקמ,ד לקשמה־ייוויש םואתפ רערעתמש ־העש לכ ,ףסכו
 ןיטולחל יתרבח ירמוח־םוליג םישמשמ ףסכהו בהזה : הנורחאלו .תונושה תומואה
 תרבעהב אלא םולשתב אלו חקימב אל םירומא םירבדה ןיאש םוקמב ,רשועה לש

 ־תרוצב וז הרבעה םייקל ענמנה ןמש םוקמבו !התרבחל תחא הנידממ רשועה
 ,דרטמה םצע תמחמ םאו ימלועה קושב תוירוטקנוינוקה תוביסנה תמחמ םא ,תורוחס
 ; .. .״0הגישהל שיש

 לכ הקוקז ימלועה קושה לש רוזחמה ליבשב ףא ,ימינפה רוזחמה ליבשב המו
 ןוממה דוקפית ךותמ םתצק םיעבונ תורצואה ידוקפיתש ,ןאכמ .תודותע־ןרקל הנידמ
 ־ןוממכ ודוקפית ךותמ םתצקו ,םיימינפ םיכרצל םולשת־יעצמאו רוזחמ־יעצמאכ
 ,שממ ףסכו בהז ,תיתימא ןוממ ־תרוחס דימת השורד ןורחאה דוקפיתל .א 110ימלוע

 םלוע־לש־ונוממ םשב ףסכו בהז שרופמב טראויטס סמיי ׳ג הניכ ךכ םוש לעו
 .דבלב םיימוקמה םהיפילחתמ םלידבהל ,[מ10מ65׳־ 01 *11© ■מז01י1<ג]

 ויתורוקמ ךותמ םרזה רהוג דחא דצמ :איה הלופכ ףסכהו בהזה לש םמרז תעונת
 ־ימוחת ךותב םינוש םירועישב טלקנ אוה ןאכו ,ולוכ ימלועה קושה ינפ לע ךפתשמו
 ,םיימינפה םהירוזחמ תורוניצ לא סנכהל תנמ לע ,םינושה םימעה לש רוזחמה

 ת1רת1מ־תורוחס ליבשב רמוח קפסל ,וקחשנש ףסכהו בהזה תועבטמ תא ףילחהל
 םיפילחמ םימעהש םע תרדסנ וז הנושאר העונת .111תורצוא תומדב שידקהלו
 תורציימה תוצראה לש ןתדובעב ,תורוחסב תושמוממה ,םהיתודובע תא ןירשימב
 ףסכו בהז םיטטושמ ,ינש דצמו .תורקי תוכתמב תשמוממה הדובע — ףסכו בהז

 תא וליפא ריכזהלמ ענמנ אוה ,תנבומ תוחקפב ,ךא !וז המודקדזאובנ דעב סרפ
 ךוממה־רוזחמ ןורקע" לש לבה־תוהנה ןתוא .ב יפל ןהב ושבלתנש ,תויביאנה תורוצה
 אוהה גולאטאקבש רשויה־רדעיה וליפאו תרוקיבה־רדעיה .["ססתעסנבסגז ןנע1מ01ןו16"]
 ־ערוכ ךולוק־קאמ ןאכש םושמ ,ןוממה־תרות תודלותל םישדקומה םיקרפב איש ידיל םיעיגמ
 גיהנמ" ול ארוקו (דיולל לש יאקנב היהש ימ) ןוטסרבוא דרול ינפל הפונחב הווחתשמו

 . ["£^0110 ן>ע111061)8 "םיקנבה־ישיא לש םסרופמ
 שודיח םשל וא המהלמ־יכרצל םיקנבמ תוולימב ,הכימתל־תובצקהב רבודמ םא ,לשמל 110
 .ןוממה־תרוצב אקוד ךרעה־ןתמ שרדנש ,ןכתיי — רכו םיקנבה ידי לע םינמוזמב־םימולשה
 רתוי־תענכשמ היאר ימצעל רוחבל לוכי יתייה אל םנמאו" :׳ב הרודהמל הרעה 1,110
 ,ךוקפית לכ םייקל .לגוסמ תועבטמב־תומלשמה תוצראב רצוא־תריבצ־לש־ןונגנמה יכ ,ךכל
 רוזחמה דצמ יהשלכ הרזע תשגרומ אהתש אלב ,תוימואלניב תויובייחתה קוליס םשל שורדה
 ביוא־תשילפ לש עוזעזה ןמ תרענתמ הליחתה התע קרש ,תפרצ :וז הדבועמ — יללכה
 םייוציפ,ד־ךס תא םישדח 27 ךשמב תירבה־תומצעמל םלשל הקיפסה תולק וזיאב ,תינסרה
 וא הלבגה וזיא תשגרומ התיהש אלב — ,תועבטמב רכינ קלהו ,בוריקב םינוילימ 20 לש
 רדסה" :ן ו ט ר א ל ו פ) ״.הלש ןוממה־רעשב תנכסמ הדונת אלב ,ימינפה רוזחמב הערפה
 ,וז תולקב םיאצומ ונא רתוי דוע תכתוח המגוד — .׳ד הרודהמל) (.134 ׳מע ,ךוממה־רעש
 םילודג המחלמ־ייוציפ םישדח 30דב קלסל ,1870/73 תפוקתב ,תפרצ התוא תלגוסמ התיהש

 (.א .פ — .יתכתמ ןוממב בושח קלח ןאכ ףאו ,רתויו הרשע יפ
 ".םירצותה ידי־לע דימת ךשמנ אוהש םע ...ןהיכרצ יפל הומואה־ןיב קלחתמ ןוממה" 111
 םיכלוהו־םיקפסמה ,תורכמה" (.916 ׳מע ,ל״נכ ,״ילאיצוסה ןיינעה לע״ :ן ורט־,ד ל)
 ".המואו המוא לכ לש הנזאמ יכרצ תא אלמל ידכ םייד םיקיפסמ ,ףסכו בהז תודימתב

 (.40 'םע ,״דכו הנעי ףסכה״. :טנילרדנאו .י)
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 ןוממו הרוחס

 האבה העונת — םיבושה םימעה לש רוזחמה־ימוהת ןיב ,הנהו הנה קספה־אלב
 י112ןיפילזזה*ועש לש תוקסופייתלבה תודונתה תובקעב

 עפשב םיזכורמה תורצואה תא תומצמצמ ,ינגרוב רוציי ןהב חתופמש ,תוצרא
 ם״דידוקפית םויקל שורדה םומינימה לע םתוא תודימעמו םיקנבה לש םיזנגה~יתבב
 תא םירבועו הדימה לע רתי םישדגנו םיאלמתמ הלא םיזנג~יתב םאו .113םידחוימה
 םושמ — ללכהךמרביאצוי םימיוסמ םירקמל טרפ — ךכב שי ירה ,תעצוממה םתמר

 .114תורוחסזחלוגלג לש םרזב הלחש הקספהל ,ונייה ,תורוחסה״רוזחמב ןואפקל תודע

 םיתע :םילועודכיצפוק םה הנשה ךשמבו ,עובש־עובש םידרויו םילוע ןוממ־ירעש״ 112
 תעבטה רבדב תכסמ" :ן ו ב ר א ב .ב) ״וז המוא לש התבוטל םיתעו ,תחא .דמוא לש התערל

 (.39 ,מע ,"דכו ןוממ
 שמשל דוקפיתה םהילע ףסונשמ ,ןבוסמ ךבסב ךבתסהל םילולע הלא םיבוש םידוקפית 113

 .ןוממ־ירטש ליבשב הפלחהלדרק
 אלא וביא — םיבפה־רחס ליבשב חרכהב שורדשמ רתוי ןוממה ןמ שיש המ לכ״ 114
 וב םישמתשמ ןכ םא אלא ,ןוממה תא הקיזהמה הבידמ התואל חמ לב איבמ וביאו ."תמ ןוה
 םא המו" (.12 ׳מע /׳דכו תוסמ״ :ס ד לב ן ו ׳ג) ״.דחי םג אוביו אוציב ,רחסמה יכרצל
 לש תראפתל ןכפהלו רתויב תודבכה תא ריתהל לכוב ? הדימה־לע־רתי תועבטמ ונל שי
 * ןהב םיצור וא ןתוא םישרודש םוקמב ,הרוחסכ ץראל־ץוהל ןחלשל לכונש וא ...ןחלוש־ילב
 (.39 ׳םע .״דכו והשמ״ :י ט פ .ו) ״.הובג תיבר־רעש שיש םוקמב ,תיברב ןתוולהל לכונש וא
 ,ותעונת תוזירז תא תופוכת עירפמ ידמדמורמ :הנידמ״לש־ףוג ליבשב ןמוש אלא וביא ןוממ״
 *יכרצב רוסחמ תעב ןיזמ ,םירירשה תעונת תא ךכרמ ןמושה המו ...ושילחמ ידמיטעדמש םשכ
 :ךכ הנידמב ןוממה ףא — ףוגה תא הפיימו ,תוקלזחיתלבה תירורעקשה תא אלממ ,ןוזמ
 ,לכה הפיימו ...תונובשח ןזאמ ,ץראב בער תעב ץוחיתונוזמב לכלכמ ,התעונת תא שיחמ אוה
 שיש ,זולוגס־ידיחימ ,םישיאה םתוא דוחיבו־דוחיב" — הינוריאב םייסמ אוה ךכ — ״םג םא

 (.14 דנע ,״דבאלריא לש תיטילופ חימוטאנא״ :י ט פ .ו) ״.ונממ הברה םחל
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 ■דיינש השרפ

 ןוהל ןוממ לש ותכיפה

 יעיבר קרפ

 ןוהל ןוממ לש ותכיפה
 ןוהה לש תיללכה החסונה .1

 *לש־רוזחמו תורוחס־לש־רוציי .אוה ןוהה לש ואצומדודוקנ — תורוחסה־רוזחמ

 *רחסמ .ותווהתהל תוירוטסיהה תומדקמה הנה — ,רחסמ ,ונייה ,חתופמ תורוחס

 .ןוהה לש תינרדומה םייחה־תשרפ תא 16־ה האמב םיחתופ ימלוע־קושו ימלוע
 ־יכרע לש ןיפילחה ןמ ,תורוחסה־רוזחמ לש ירמוחה ונכותמ תעדה תא חיסנ םא
 — הז ךילהת םע םלועל ואבש ,תוילכלכה תורוצב אלא ןודנ אלו ,םינושה שומישה

 תורוחסה־רוזחמ לש תירחא־תדלות התוא .ןוממה אוה הנורחאה ותדלות יכ ,אצמנ
 .ןוהה לש הנושארה ויוליג־חרוצ איה

 לכ־םדוק ,יעקרקה שוכרה תמועל םוקמ לכב ןוהה עיפומ תירוטסיה הניחבמ
 םיקוקז ונא ןיא ,םלואו .דשנ־ןוהו םידחוס־ןוהכ ,ןוממ־יסכנכ ,ןוממ לש הרוצב
 — הנושארה ויוליג־תרוצ לע דומעל ידכ ,ןוהה לש ותווהתה־תודלותב רבעה־תריקסל

 הלוע ןושארה ובלשב שדח ןוה לכ .וניניעל םוי־םוי תשחרתמ השרפ התוא .ןוממב
 דע — ןוממה־קוש וא הדובעה־קוש ,תורוחסה־קוש — קושה לע ,רמולכ ,המבה לע

 .ןוהל ,םימיוסמ םיכילהת ידי לע ,ךפהיל ךירצש ןוממ ,ןוממכ הזה םויה

 םרוזחמ ־תרוצ אלא ןוה תקזחב ןוממ ןיבל ןוממ תקזחב ןוממ ןיב ןיא הליחתמ
 .דבלב הנושה

 הרוחס לש התכיפה ,0—מ—ם איה הרוחסה־רוזחמ לש תיעצמא־יתלבה הרוצה
 הרוצ דצב םלוא .תונקל תנמ לע רוכמ ;הרוחסל ןוממ לש תרזוח־הכיפהו ןוממל

 לש הרוצה — דחוימ לדבה הנושארה ןמ תלדבנה ,היינש הרוצ ונא םיאצומ וז
 לע הנק ;ןוממל הרוחס לש תרזוח־הכיפהו ,הרוחסל ןוממ לש ותכיפה ,מ—ס—מ
 יפלו ןוה השענ ,ןוהל ךפהנ ,הז ןורחא רוזחמ ותעונתב רבועה ,ןוממ .רוכמל תנמ

 .ןוה רבכ אוה ודועי םצע

 ,תונדאו תודבע לש םיישיא םיסחיב ודוסיש ,יעקרקה ןיינקה לש ונוטלש ןיבש דוגינה 1
 דל ןיא" :םייתפרצה םימגתפה ינשב הפי חסונמ — ןוממה לש יישיא־יתלבה ונוטלש ןיבו
 ".םינודא ול ןיא ןוממה" ;[״:אי11116 1:6:1־1־6 88118 861£1נ6111־״]".זודא הל אהי אלש המדא
 .[**1וי81־86111;מ׳3 ק38 <16 מב<׳111ץ6"|
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 ןוהל ןוממ לש ותכיפה

 ־רוזחמ רבועש ךרדכ ,רבוע והירה .מ—ם—מ :הז רוזחמב הפי־,רפי ןייענו ואוב
 !וממה ךפהנ ,היינקב ,0—מ ןושאר בלשב .םידגונמ םיבלש ינש ,טושפה תורוחסה
 םדוחיא םלוא .ןוממל תכפהנו הרוחסה תרזוח ,הריכמב ,מ—ם :ינש בלשב .הרוחסל
 תפלחתמ בושו ,הרוחסב ןוממ הב ףלחתמש ,הללכב־העונתה איה — םיבלשה ינש לש
 ונתעד תא חיסנ םא — וא ,רכמיהל תנמ לע תינקנ הרוחס ,ןוממב הפוג הרוחס התוא
 .2ןוממ םינוק הרוחסבו הרוחס ןוממב םינוק — הריכמו היינק ןיבש הרוצה־ילדבהמ
 םא .מ—מ :ןוממב ןוממ יפילח — ולוכ ךילהתה לכ הב םייתסמש — האצותהו
 110־ב הנתוכ טנופ 2000 םתוא יתרכמ בושו הנתוכ טנופ 2000 יתינק ש״יל 100־ב
 .ןוממב ןוממ יתפלחה ,ש״יל 110־ב ש״יל 100 אלא יתפלחה אל ףוס־ףוס ,ש״יל
 *לוטנו םעט־רסוחמ היחי מ—ם—מ רוזחמה־ךילחתש ,לכל יולג םנמא הנהו
 לשמל ,ופוג הז ןוממ־ךרעב ןוממ־ךרע ותוא ןיפיקעב ףילחהל םיצור ויה וליא ,ןכות
 ,תורצואה־רגוא לש וכרד אהת רתוי החוטבו רתוי הטושפ ירה .ש״יל 100־ב ש״יל 100
 םא ןיב ,ינש דצמ .רוזחמה תנכסב ןדימעהל תחת ,ולש ש״ילה 100 לע בכושה
 ץלאנ םא ןיבו ,ש״יל 100־ב התנקנש ,הנתוכה תא ש״יל 110־ב רכומו רזוח רחוסה
 העונת ונוממ רבע םוקמ לכמ — ש״יל 50־ב וליפאו ש״יל 100־ב הנמיה רטפהל אוה
 תורוחסה־רוזחמבש העונתה ןמ הגוסב ןיטולחל הנוש ,תירוקמו הנימב תדחוימ
 ןוידפה־ןוממב תונקל ידכ ןגדה תא רכומה ,רכיאה ידיבש רוזחמה ןוגכ ,טושפה
 בוביסה ןיב תורוצה־ילדבה לש םביט לע דומעל ונילע לכ םדוקש ירה .םידגב
 ירוחאמ ברואה ,ןכותבש לדבהה םג בייחתי ןאכמ .0—מ—ם בוביסה ןיבל מ—ם—מ

 .הלא הרוצ־ילדבה

 .הלאה תורוצה יתש ןיבש הוושה־דצה והמ הליחת הארנו ואוב .
 ,0—מו ,רכממ ,מ—0 :םידגונמ םיבלש ינש םתואל םיקלחנ הלא םיבוביס ינש .י
 *תודוסי ינש םתוא הז תמועל הז םידמוע הלאה םיבלשה ינשמ דחא לכב .חקימ
 םהינפ לעו םישיא יגש הז תמועל הז םידמוע ךכו * ןוממו הרוחס ,םמצע םיצפמ
 הווהמ הלאה םיבוביסה ינשמ דחא לכ .רכומו הנוק :תוילכלכ יפוא־תוכיסמ ןתוא
 ידי לע הז דוחיא עצמתמ םעפ לכו ,םפוג םידגונמה םיבלשה ינש םתוא לש דוחיא
 ולאו ,דבלב הנוק דחא ,דבלב רכומ דחא םהמ ,הזוחבש־םידדצ השולש לש םנומיז

 .ןיגוריסל רכומו הנוק ישילשה
 ,םתליחתמ מ—0—מ־ו 0—מ—ס לגעמה־יבוביס ינש ןיב לידבמש המ ,םלואו
 תתופ טושפה תורוחסה־רוזחמ .םידגונמ רוזחמ־יבלש םתוא לש ךופהה סרדמ אוה
 םייסמו חקימב חתופ ןוה תקזחב ןוממ לש רוזחמה ולאו ,חקימב םייסמו רכממב
 .ןוממה — ןאכ ,העונתה לש המויסו האצומ־תדוקנ הרוחסה תשמשמ םש .רכממב

 — היינשה הדוצב ולאו ,ומות דע ולוכ ךלהמה לכב ןוממה ךוותמ הנושאר הרוצב
 ,הרוחסה

 ־ךרע תשמשמה ,הרוחסל ,רבד לש ופוסב ,ןוממה ךפהנ ס—מ—ם רוזחמב
 ופ-ס-מ הכופהה הרוצב הז דגנכ .ןיטולחל ותאצוה לע אב ןוממהש ירה .שומיש

 :הייוויר הל הד הי ם ד מ) ".ןוממ םינוק תורוחסבו תורוחס םינוק ןוממב" 2
 (.543 ׳מע ,״תויטילופ תורבח לש יתוהמהו יעבטה רדסה״
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 אוה הרוחסה חקימ םע .רכומ תקזחב ןוממ סינכהל תנמ לע ןוממ הנוקה איצומ
 ןיא .הרוחס התוא לש התריכמ םע בוש וכשמל תנמ לע ,רוזחמה ךותל ןוממ םירזמ
 ןוממה :רמוא הווה .וספתלו רוזחל המיזמ־המרוע ךותמ אלא ןוממה תא טלופ אוה

 , .3דבלב הערפמכ קר ןתינ

 התוא לבקמ רכומה .המוקמ תא םיימעפ עבטמ התוא הגשמ 0—מ—0 הדוצב
 ,הרוחס דעב ןוממ־תסנכהב חתופה ,וללכב־ךילהתה .רחא רכומל הערופו הנוקה ידימ

 החוא אל .מ—0—מ הרוצב רבד לש וכופיהו .הרוחס דעב ןוממדודיסמב םייתסמ
 ידימ הרוחסה תא לבקמ הנוקה .המוקמ תא םיימעפ הנשמ הרוחס התוא אלא עבטמ
 םוקמה־ףוליח איבמ טושפה תורוחסח־רוזחמבש םשכ .רחא הנוק ידיל הרסומו רכומה
 תושרל תחא תושרמ ןיטולחל איה תרבועש ,ךכ־ידיל הפוג עבטמ התוא לש לופכה
 ־־חוח ןוממהש ,הפוג הרוחס התוא לש לופכה םוקמה־ףוליח ןאכ םרוג ךכ — ׳היינש

 .הנושארה ואצומ־תדוקנ לא םרזנו.
 הרוחסה םא ,ךכב היולת הניא ואצומ־תדוקנל ןוממה לש תרזוח־המירז התוא
 ןוממה־םוכס לש ורועיש לע עיפשהל אלא ךכב ןיא .התנקנשמ לודג ריחמב תרכמנ
 הרוחסה בוש הרכמנש רחאל הלוד תרזוחדומירז לש העפות התוא .רזוחו־םרזנה
 ןיב ,הז לדבהש ירה .ותומילשב מ—0—מ לגעמה־בוביס רגסנשכ ,רמולכ ,התנקנש■
 וילע דומעל לוכי התא ,דבלב ןוממכ ורוזחמ ןיבל ןוהכ ןוממה לש ורוזחמ

 .שממ שוחב
 סינכהו הרוחס לש הרכממ רבעשמ ,רומגה ומויס לע אב ם—מ—ם בוביסה
 ־רזח ןוממהו הרק תאז לכב םאו .ותאיצוח בוש תרחא הרוחס לש התיינקש ,ןוממ-
 יתרכמ .ולוכ ךלהמ ותוא הנשינ וא שדחתנש אלא תאז ןיא ,ואצומ־תדוקנ לא םרזו׳
 ולא ש״יל 3 ואב יליבשב ירה ,םידגב הלא ש״יל 3־ב יתינקו ש״יל 3־ב ןגד רטראוק׳
 םידגבה־רחוס לש וידיב וללה .םולכ אלו ןהלו יל ןיא בוש .ןיטולחל ןתאצוה לע
 ךותמ אל םלוא ,ידיל ןוממ םרוזו־רזוח ירה ,ןגד לש ינש רטראוק יתרכמ םאו .ןה
 איבאשמ ,ןוממה יגממ שרופ בוש .םיימעפ 1תונשה ךותמ אלא ,אב אוה ןושאר קסע
 ןיב רשק לכ ןיא 0—מ—ס רוזחמבש ירה .הנוק היהא בושו ומויס ידיל ינש קסע
 לש תרזוחה־ותמירז תינתומ ס—ם—מ־ב ולאו .תרזוחהרתמירז ןיבו ןוממה תאצוה
 התוא לכ החפקתנ ירה ,ול תרזוח־המירז האב אל .ותאצוה ןפוא םצע ידי לע ןוממה
 אוה ,ובלש רסחש םושמ ,םלשנ אל ןיידעו עצמאב ךילהתה קספנ ,ונייה ,הלועפ■

 .חקימה תא םייסמו םילשמה הז ,רכממה

 הרוחס לש ןוציקב םתוחו תחא הרוחס לש ןוציקב חתופ ם—מ—ם בוביסה
 — ותילכת :רמוא תאצמנ .הכירצה ידי לע תטלקנו רוזחמה ןמ תטלפנה ,תרחא:
 אצוי מ—ם—מ בוביסה ולאו ,שומישי־לש־ךרע — רוציקב ,םיכרצ לש קופיס ,הכירצ

 ־ןתינש ןוממ :יורק ךכב עקשומה םוכסה — בוש ורכמל תבמ לע רבד םיבוק םא״ 3
 ןוממ :הז םוכסל אורקל רשפא — בוש ורכמל תנמ לע אלש רבד םינוק םאו !הערפמכ
 םמיי׳ג רס לארנגה ונב ידי לע ואצוה ".רבו םיבתכ" :ט ראוי ט ס סס״׳ג) ".אצוהש׳

 (.274 ׳םע .ן ךרכ ,1801 ןודנול .טראויטפ
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 ותעונתל םרוגהש ירה .ופוג הז רוציק לא רזוח אוהש ופוסו ןוממה לש ןוציקה •ןותמ
 .ומצע ןיפילחה־ךרע שמשמ — תנווכמה ותרטמו

 תרוחס םהינש .םינוציקה ינשל תחא תילכלכ הרוצ טושפה תורוחסה־רוזחמב
 ,םתוכיאב םינושה םה שומיש־יכרע םלוא .ךרעה־רועיש ותואב םה תורוחס ףאו ,םה

 הדובעה םהב תגצוימש ,םינוש םירמוח לש םפוליח ,םירצותה־יפילח .םידגבו ןגד ןוגכ
 םע .מ—ם—מ רוזחמב ןכ ןיאש המ .ןאכ העונתה לש הנכות הנה — ,תיתרבחה
 דחא ןיינעל םילמ־לפכ וב שי ןכש ,ןכות־רסח אוהש ,ונילע המדנ הנושאר הייאר
 :עמשמ ,םה ןוממ םהינש .םהל תחא תילכלכ הרוצ םינוציקה ינש .[היגולוטואט]

 לש הפלחתנש־תומדה אקוד שמשמ ןוממ ירהש ,םתוכיאב םינוש שומיש־יכרע אל
 100 הליחת ףילחהל .ןהלש םידחוימה שומישה־יכרע ירמגל הב וקחמנש ,תורוחסה

 ןיפיקעב ףילחהל רמולכ ,ש״יל 1ש־ב הנתוכ התוא ףילחהלו רוזחלו חנתוכב ש״יל
 לפתו תילכת־רסח השעמכ הארנ הז רבד — ךה־ונייהב ךה־ונייה ,ןוממב ןוממ
 םרועיש אלא רחא ןוממ־םוכס ןיבל דחא ןוממ־םוכס ןיב לדבה ךל ןיא ללכבו .4דחאכ
 לש יתוכיא לדבה בייחמ וניא ,ונכות םצע יפל !פ—ם—מ ךילהתה :ךכיפלו .דבלב
 רבד לש ופוסב ,דבלב יתומכה םיוניש תא אלא ,םה ןוממ םהינש ירהש ,וינוציק
 תינקנש הנתוכה .הליחתמ וכותל וסיגכהשמ ןוממ רתוי רוזחמה ןמ םיאיצומש ,אצמנ
 אהת ךכיפלו .ש״יל 110דב וא ,ש״יל 10+100־ב ,לשמל ,בוש תרכמנ ש״יל 100־ב
 הווש ׳מ :רמולכ ,מ ^+מ=7נ ןאכו /מ—0—מ :הז ךילהת לש המילשה ותרוצ
 לש ףדועה וא — תפסות התוא .תפסות דועו ,הערפמכ ןתינש ,ירוקמה ןוממה־םוכסל
 :ךכיפלו .(81גנדנ1ו18¥£11116) ךרעה־ףדוע :םשב התוא הנכמ ינא — ןושארה ךרעה

 תנשמ רוזחמב וב אלא ,רוזחמב רמתשמ קר אל ,הערפמכ ותישארב ןתינש ,ךרעה
 איה וז ותעונתו .ךועתשמ וא ךרע־ףדוע אוה ףיסומ ,וכרע־רועיש תא אוה

 .ןוהל ותכפוהש
 ,םידגבו ןגד לשמל ,םד ס םינוציקה יגש ויהי ם—מ—םדנש ,םג ןכתיי םנמא

 ־יטנאקרמה ינפב הייוויר הל הד היזכרמ חיטמ ,"ןוממב ןוממ םיפילחמ ןיא" 4
 עע0£6880] יעוצקמ ןויד ןדה דהא רוביחב (.486 ׳מע .״׳ופו יעבטה רדסה״) .םיטסיל

 ;םינוש םיגוסמ םימצע לש ןיפילח לע דמוע רחסמ לכ" :םיארוק ונא ,"תורספס״בו "רחסמ״ב
 ׳ןיא ...םחל טנופב םחל טנופ םיפילחמ םא .הז ינוש ךותמ עבונ (י רחוסה ליבשב) ןורתיהו
 אלא ןורחאב וב ןיאש ,קחשמה יבגל רחסמה לש ונורתידדוגינ ןאכמ ...ןורתי םושל תופצל
 ־רשוע לש וינפואבו ויתוביסב הריקח" :טברוק .ת) ".ןוממב ןוממ לש ןיפילח םושמ
 יפ לע ףא (.5 ׳טע ,1841 ןודנול ״.תורספסהו רחסמה לש םהיתונורקע םירבסומ וא > םידיחיה
 קר אל תינייפואה איה רוזחמה־תרוצ ,ןוממב ןוממ יפילח ,מ—מ יכ ,ספות טברוק ןיאש
 קחשמל ול תפתושמ וז הרוצש ,ךכב תוחפל אוה הדומ ירה — ןוה לכל אלא ירחסמה־ןוהל
 :תונקל אבש ימ יכ ,אצומו ךולוק־קאמ אב הנה ךא ;תורספסל ,רחסמה יגוסמ דחאלו

 ,קסע לכ" .תורספס ןיבל רחסמ ןיב לדבהה םלענו זוגנ ךכו — אב אוה רספסל ,רוכמל ידכ
 ןולמ" :ךר ל ו ק ק א מ) ".תורספס השעמל אוה ,ורכמלו־בושל תנמ למ ,רצות הנוק םדא ובש

 הסרובה לש ראדניפ ותוא ,וטניפ אוה רתוי םימת (.1009 ׳טע ,1847 ןודנול ״.רחסמל רכו ישעמ
 :םא םולכ אלו חיורת אל ךא ,(קול לצא לואש הז קוספ) אוה קחשמ רחסמה" :םאדרטסמאב
 היה ךירצ ירה ,לכה ידימ לכה איצוהל קפיס היה רבכו בר ןמז רבעשמ .םינצבק םע קחשת
 תא ליחתהל היהי רשפאש ידכ ,םיחןרה לש םבור בור תא בוט ןוצר לש םכסה ךותמ ריזחהל

 (.2ג1 ׳טע ,1771 םאדרטסמא ,״יארשאהו רוזחמה לע תכסמ״ :ו ט נ י פ) ״.שדחמ קחשמה
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 הנקיו וכרעמ הלעמל ונגד תא רוכמי רכיאהש לוכי .םתומכב םינוש׳ ךרע ־ירועיש
 יבגל םלוא .םידגבה־רכומ ותוא המריש םג רשפאו .םכרעמ הטמל םידגבה תא
 — רמול ןיא ןאכ .דבלב הרקמ אלא הז ןיכרע־לדבה ןיא ,המצעלשכ וז רוזזזמ־זחוצ
 המעטמ תאצוי הרוצ התואש — מ—ם—מ לש ךילהתה יבגל דמוא התאש יפכ
 לע רתי .םה םיטגלאויוקא ,םידגבו ןגד ,לשמל ,הינוציק ינש םא ,לוכיבכ ,התעדמו

 .ונוקיתכ ךלהמל אוה יאנת — ךרעהךויווש ןאכ ,ןכ

 ומכ — ותרטמו ותדימ תונותנ חקימ םשל רכממה לש ושודיח וא ותונשה םע
 םיכרצ קופיסב ,הכירצב :וימוחתל ץוחמ דשא תיפוסה תילכתב — ופוג הז ךילהתב
 ־ךרע ,ןוזנזנ :ןה ךה־ונייה תירחאו תישאר — רכממ םשל חקימב ולאו .םימיוסמ
 100 ,מ ג +מ-ל היה מ :יאדו .איה תיפוסניא העונתה דבלב הז םעטמו ,ןיפילח
 110 ירה ,דבלב תיתוכיא הניחבמ רבדב ןייעתשכל ,םלוא .10+100־ל ויה ש״יל
 ירה ,תומכה תניחבמ ךכב ןייעתשכלו .ןוממ רמולכ ,ןה ךחרנייח ש״יל 100ר ש״יל
 תא םיאיצומ ויה וליא .ש״יל 100־כ שממ ,לבגומ םיכרע־םוכס אלא ןניא ש״יל 110
 .ןוה תויהלמ ולדח זא יכ .ןדיקפת־ללכמ תואצוי ויה זא יכ ,ןוממכ ש״יל 110
 חמצת אל הטורפ ףאו ,רצוא תושענו תונבאתמ ןה בוש רוזחמה ךותמ וטלפנשמ
 םירבדה ךרעה־ךורעישב םא :ןכבו .והילא אוביש דע תוחנומ ויהי וליפאו ,ןכותמ
 ליבשב םגו ש״יל 110 ליבשב םג ךורעיש לש ךרוצ ותוא דמועו םייק ירה ,םירומא
 הווה ,ןיפילח־ךרע לש םה םילבגומ םייוטיב םהינש הלא םימוכס ןכש ,ש״יל 100
 .םתס רשועל םתומכ לודיג ךות ברקתהל — םהל תחא תוחילש םהינש :רמוא
 ךרעה־ףדועמ — ש״יל 100 ,הערפמכ הליחת ןתינש ךרעה לדבנ הלק העשל םנמא
 ופוסב .דימ סמנו־רזוח בוש הז לדבה םלוא ;ש״יל 10 ,רוזחמה ךותב וילע ףסותנש
 דצמו ,ש״יל 100 לש ירוקמה ךרעה דחא דצמ :םילועו־םימכתסמ םניא ךילהתה לש
 ,דחא ךרע אוה רוזחמה ךותמ הלועו־םכתסמש המ .ש״יל 10 לש ךרעה־ףדוע ינשה

 ךילהתב בוש חתפיש תנמ לע ,ול היואר הרוצ התואב ולוכ יוצמה הז ,ש״יל 110
 תקזחב בוש ןוממ אצוי העונתה לש התירחא םע .תוירוקמה ש״יל 100־כ ,ךורעיש לש
 תשמשמ ,רכממ םשל חקימ וב םשגתמש ,בוביס לכ לש ותירחאש ,ירה .5התישאר

 — חקימ םשל רכממ — טושפה תורוחסה־רוזחמ .שדח בוביס לש ותישאר הילאמ
 קופיס ,שומיש־יכרע תשיכרל יעצמא ,רוזחמה־ימוחתל ץוחמש תילכתל יעצמא שמשמ
 ךרעה ךורעיש ןכש ,ומצעל תילכת אוה ןוה תקזחב ןוממה לש ורוזחמ ולאו .םיכרצ
 ןיא ןוהה־תעונת :ןאכמ .דימת תשדחתמה וז העונת ךותב אלא ללכ םייק וניא

 .6הלכת הל

 השעמהש יפ לע ףא ...ןוהה לש ולודיג — חוירלו ינושאר ןוהל ...קלחנ ןוהה״ 5
] 3x18ישאר" :ס ל ג נ א .פ .״ותא דחי ומירזמו ןוהה לא הז חויר דימ ףרצמ ומצע [01־* 
 ד ל ו נ ר א י״ע םיאצוי ,םייתפרצ־םיינמרגה הנשה־ירפס״ב "תימואלה הלכלכה תרוקיבל םיקרפ

 (.99 ׳םע ,1844 סיראפ ״.סקראמ לראקו הגוה
 הקימונוקאה תא [ןוממה־תרות] תקיטסיטאמירכה דגנכ דימעמ סלטוטסירא 6

 ,השיכר־תונמוא איה וזש הדימב .הקימונוקאה ול תשמשמ אצומה־תדוקנ .[הלכלכה]:
 .הנידמל וא תיבל םיליעומו םייחה ליבשב םישורדה ,םיסכנה תגשהב תמצמטצמ יהירה
 תומכ ןכש !הלאכ שומיש־יברע לע דמוע (0X1 6)0 1־1׳0; ה?.01>וז0?) יתימאה רשועה״
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 בטומ וא — ותוישיא .ןות־לעב השענ ,םיעדויב וז העונת אשונכ .ןוממ,*ן־לעב
 ןכותה .רזוח אוה הילאו ןוממה אצוי הנממש ,הינסכא תשמשמ — וסיכ :רמאנש
 ;תיביטקייבוסה ותילכת אוה — ךרעה ךורעיש — רוזחמ ותוא לש יביטקייבואה

 ידיחיה ףחודהדווכה אוה טשפומה רשועה לש ךלוהו־לדג םוכינש הדימב קרו
 .הרכהו ןוצר ןנוחמ םדא־תרוצב־ןוהכ וא ,ןוה־לעבכ ודוקפיתב אוה שמשמ ,ויתולועפל
 'לעב לש תיעצמא־יתלבה ותרטמ תא שומישה־ךרעב םלועל תוארל ןיאש ,ןאכמ

 ,8חיוורהלודדיוורהל תקסופ־יתלב העונתב אלא ,ינולפ דיחי חוירב אל ףאו .ךותה
 'לעבל םיפתושמ — 9ךרעה ירחא הפידר לש וז הנאת ,תורשעתהל הז טלחומ רצי

 גוס שי םלוא .תלבגוונ־יתלב הניא — החןר־ייח ליבשב הקיפסמ תומכ — הז גוסמ ןיינקה
 הז גוס יפלש המודו ;הקיטסיטאסירכ — קדצבו ותונכל םירכבמש ,השיכרה־תונמאב ינש
 רהסמ — וקוידב ״■ף *ססן^טס!") תורוחסב־רחסמה .ןיינקלו רשועל ןילובג םימייק ןיא
 דייש וניא ועבטמ (שומישה־ךרע הב עירכמש םושמ וז הרוצב רחוב סלטוטסיראו ,ינועמק
 הנוקל). םמצע־םהל שורדה לא אלא ןיפילחה םיסחייתמ ןיא ןאכ ירחש ,הקיטסיטאמירכל
 ותרוצ ןיפילחה־רחס היה — ונויער תא חתפל םלטוטסירא ךישממ — ךכיפלו ״.(רכומלו
 .תאצמא םע .טסטה חרכהב הווהתנ ותוטשפתה םע םלואו ,תורוחסב־רחסמה לש הנושארה
 — ןורחאה הזו ,ו40טזדןג1*ף תורוהסב־דהסמל התפתי ןיפילחה־רחסש ,חרכהה אב ןוממה
 ,הנהו .ךוממ תושעל תונמאה איה ,הקיטסיטאמירכל ךפהנ — תירוקמה ותמגמל דוגינב
 רשועה־רוקמ אוה רוזחמה הליבשב" יכ ,ךכב הקימונוקאה ןמ תלדבנ הקיטסיטאמירכה

 ביבסמ הלוכש המודו .(110 (.וןדומסז! 7.(11] ן1(/'ו;0_ו\' ... 6101 ץ0ד\\17ז:<11(0ץ 51מ|501זן$)
 (דס ך סס \׳6(11ס!ג01 הז ןיפילח־גוס לש ופוסו ותישאר אוה ןוממה ןכש ,תבבוס ןוממהל
 תפאוש וילא ,רשועה םגש ןאכמו .0101x6101׳ ;18(1015 ־1% 01\0.ךד\<; 80ד1\׳)
 יעצמא הל תשמשמ הניא התרטמש ,תונמא לכ ירהש .אוה לבגומ־יתלב ,הקיטסיטאמירכה
 דימת איה הדוקש ןכש ,התפיאשב איה תלבגומ יתלב — ,הנורחאו תינוציק תילכת אלא
 ,תילכתל־יעצמא אלא תושקבמ ןניאש ,תויונמוא ןתוא ולאו !הילא רתויו רתוי ברקתהל
 גייס ןיא ,םג ךכו !םימוחת ןהל תמחותה איה המצע תילכתה ןכש ,תולבגומ־יתלב ןניא
 .אלו ,הקימונוקאה .תטלחומ תורשעתה איה התרטמ אלא ,וז הקיטסיטאמירכ לש התרטמל
 ,ופוג ןוממה ןמ הנושה והשמ — הנושארה לש התילכת ...לובג הל שי ,הקיטסיטאמירכה
 ,וזב וז תועלבנה ,הלא תורוצ יתש לש ןבובריע ...הז לש ויוביר — היינשה לש התילכתו

 לש תיפוס הרטמכ ףוס־ןיאל ויוביר תאו ןוממה לע הרימשה תא םיאורו שיש ,ךכל איבמ
 (.ךליאו 9ד 8 קרפ ,ן רפס ,רקב .צו,ד ,״הקילבופרה לע״ :סלטוטסירא) ״.הקימונוקאה
 ־לעב יבגל תערכמה תילכתה ןה (שומיש־יכרע לש תועמשמב ןאכ) תורוחסה אל" 7

 .תינידמ הלכלכ לע" :ס ר מ ל א ׳צ .ת) ״.ןוממ — תערכמה ותילכת ...םיקסעב לפטמה ןוהה
 (.166 [165] 'טע .1832 ןודנול /ב .צוה ״.דכו

 .זזוירל דימת הנופ וטבמ לבא ,גישה רבכש חוירה תא בישחמ ונניאש טעמכ רחוסה" 8
 ;םינלכלכה .צוה .(1765) ״.תיחרזא הלכלכב תואצרה״ :יזבונ׳ג .א) ״.אובל־דיתעה

 (.139 ׳טע ,7111 ךרכ ,ינרדומה קלחה ,ידוטסוק י״ע םייקלטיאה
 ,החנת — [201־1320111 :£211168] בהזל שודקה בערה ,התובכל ןיאש עצבה־תואת״ 9

 ׳םע .1830 ןודנול ,״תינידמה הלכלכה ינורקע״ :ךול ו ק ק א מ) ".טסילאטיפאקה תא דימת
 ,הכובמב םינותנ םהש העש ,,תושו ךולוק־קאמ םתוא ,ןבומכ ,תענומ הניא וז הפקשה (.179
 :בוט חרזאל ופוג טסילאטיפאק ותוא ךופהל — רוצייה־ףדועב ןוידה םע ןוגכ ,תיטרואית

 לש בער הלגמ אוהש אלא דוע אלו ,דבלב שוזנישה־ךרעל אלא הנותנ ותעד ןיאש ,רשיו
 -,שומיש־יכרע לש םירחא םיגוסלו םיגיראל ,םיציבל ,םיעבוכל ,םיילענל שממ ףרט־באז

 .רתויב םיליגר

124 



 ןוהל ןוממ לש ותכיפה .4

 ולאו ,ףרוטמ ןוח־לעב אלא וניא רצואח־רבוצש אלא ,דחי םג רצואח־רבוצלו ןוהה
 התוא — ׳ררעה לש קסופ־יתלבה יובירה .ילאנויצאר תודצוא־רבוצ אוה ןוה־לעב
 ינפמ ןוממה תא ליצחל הצור אוהש דיה ,הגישהל ףאוש רצואה־רבוצש ,הרטמ
 תא רסומ אוהש םע ,וז ידרטמ גישמ ,ורבחמ חקיפ אוהש ,ןוהה־לעב — 10רוזחמה

 .א10 רוזחמה ךותל שדחמ דימת ומירזמו ןוממה

 רוזחמה ךותב תורוחסה ךרע שבלתמ ןהבש ,ןוממה־תורוצ ,תויאמצעה תורוצה
 הנורחא האצות םע תומלענ ןח בושו ,תורוחסה־יפילחב תוכוותמ אלא ןניא ,טושפה
 ־ינפוא קר ,ןוממהו הרוחסה ,םהינש םישמשמ מ—ם—מ רוזחמב ולאו .העונתה לש
 — הרוחסהו ,ךרעה םויקל יללכ ןפוא שמשמ ןוממה :ופוג ךרפה לש םינוש םויק
 ,הרוצ טושפלו הרוצ שובלל דימת© ךרעה .11לוכיבכ ,דבלב הווסומו דחוימ ןפוא
 הצרת םאו .יטאמוטוא אשונל ךפהנו ךלוה אוה ךכו ,וז העונתב ולוכ עלבנ וניאו
 וזב ןתוא שבול ךרעתשמה ךרעהש ,תודחוימה העפוהה־תורוצ ןתוא בציילו־עובקל
 אוה ןוה ,ןוממ אוה ןוה ־.הלא םירבסה ידיל עיגת ירה — וייח לגעמב וז רחא

 ומצע אוה ובש ,ךילהת לש אשונ ךרעה ןאכ היהנ רבד לש ותימאל םלוא .12תרוחס
 וב ?הרוחסהו ןוממה ,ויתורוצ לש דימתמה ףוליחה תעפשהב ורועישב הנתשמ
 תא ךרעשמ אוה וב ?ירוקמ ךרעכ ומצע םעמ ךרע־ףדועכ ומצע תא שירפמ אוה
 ןכ־לעו ,ומצע לש ותעונת איה ,ךרע־ףדוע ףיסומ אוה הבש ,וו העונת ןכש .ומצע
 םושמ ךרע ףיסוהל יגאמה חוכה תא הנק ךכו .תימצע תוכרעתשה אוה ולש ךורעישה

 .בהז־יציב אוה ליטמ ,תוחפל ,וא םייח תודלו אוה דימעמ .אוה ךרעש
 םיתעו שבול אוה םיתע :תולובג־ץרופ אשונ ךרעה שמשמ וב ,הזכ ךילהתב
 ץלחמו ומצע םייקמ אוה הז ףוליח ךותב לבא ,הרוחס לשו ןוממ לש הרוצ טשופ אוה
 תעבקנ אהת הדי־לעש ,תיאמצע הרוצל ,לכ םדוק ,אוה קוקז הזכ ךילהתב ? ויתומצע
 דתדוקנ ןוממה שמשמ ךכיפלו .ןוממב קר ול תעדונ תאזכ הרוצו .ומצע םע ןלש ותוהז
 אוה וישכעו ־,ש״יל 100 היה הנה .ךורעיש־לש־ךילהת לכב תירחא־תדוקנו תישאר
 ידהש ,ךרעה לש תחא הרוצכ קר ןאכ הפי וחוכ ופוג ןוממה םלוא .רכו ,ש״יל 110
 :ןכבו .ןוה םלועל היהי אל ,הרוחס־לש־הרוצ ןוממה שבלי אל םא .ול תורוצ יתש הז
 ־לעב עדוי .תורצואהדוריבצב ומכ ,הרוחסה םע סומלופב עיפומ ןוממה ןיא ןאכ

 — ויהי רשאכ ער חיר תופדונו הארמ־תוער ויהיו — ,ןלוכ תורוחסה לכש ,ןוהה
 רישכמ :ךכ לע ףסונו ,ןכות־ךותב םילומג ודלונ וליאכ ,ןה ןוממ תמאבו הנומאב

 .ןוממ רתוי ןומממ תושעל ידכ וב שיש ,תואלפנ־השוע

 ־רובצ" ליבשב םינויה לש םיינייפואה םייוטיבה דחא אוה — [ליצהל] ״203^61־?׳" 10
 .דחאכ דיסחו לצה ועמשמ ״10 88ע6" ןכו .״תורצוא

 ".לגעמה־בוביסב הוגישי — םתומדקתה םע םיגישמ םימצעה ןיאש ,תויפוסניא״ 1־10
 (.156 ׳מע .״עבטמה לע״ :י נ א י ל א ג)

 תכסמ" :י י ס .ב .י)״.וללה םידמחה לש םכרע — אלא ,ןוהה תא הווחמ רמוחה אל״ 11
 (.429 ,טע ,11 דיכ .1817 סיראפ /ג .צו,ד .״תינידמה הלכלכה

 :דואיל ק א מ) ".ןוה אוה ...תורוחס רוצייל וב םישמתשמש (!)רוזחמ־יעצמא" 12
 ".תורוחס ןה — ןוה״ (.[55 ׳מע] .1 קרפ .ן דרכ .1855 ןודנול ״.תואקנבה לש השעמהו הכלהה״

 (.74 ׳םע ,1821 ןודנול ,״תינידמ הלכלכ לש תודוסי״ :לימ סמיי'ג)
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 תיאמצעה הרוצה תא התויה לכל ,תורוחסה ךרע שבול טושפה רוזחמבש דועב
 תומצענ םואתפ אוה הלגתמ ןאכ ירה — ,ןהלש שומישה ךרע תמועל ,ןוממה לש
 אלא םניא ,ןוממהו הרוחסה ,םהינש היבגלש ,ךילהת־לש־תומצעכ ,המצע תא העיגמ
 ־םזזיב ,לוכיבכ ,וישכע סנכנ אוה הדוחס־יסחי גצייל תחת .ןכמ הלודג .דבלב תורוצ

 ,ךרע־ףדוע תקזחב ומצעמ ,ירוקמ ךרע תקזחב ,אוה לדבנ וישכע .ומצע לא יטרפ

 םצעבו ,םהל דחא ליג םהינש ירהו — ןב־לא תניחב ומצעמ בא־לא תניחב אוה לדבנ
 100 ןוהל וכפהנ ש״יל 10 לש ךרעה־ףדוע םע קר ןכש !תחא תוישיא אלא םניא

 בוש ,באה דלונ ןבה ידי לעו ןבה דלונשמ ,ןוה ושענשמו ,הערפמכרנתינש ש״ילה
 .ש״יל 110 :םה דחא םהינשו םהיניבש לדבהה םלענ

 ךותמ .ןוהל היהי ךכו ,ךילהת־לש־ןוממ ,ךילחת־לש־ךרע היהנ ךרעהש ירה
 לדגומ וכותמ אציי בושו ,הברתי ובו םייקתי וכותב ,בושי רוזחמה לאו אצי רוזחמה
 דילומה ןוממ /מ—מ .13הלילח רזוחו ,לגעמ־בוביס ותוא חותפלו רוזחל תנמ לע
 וינשרפ יפב ןוהה לש ורואית אוה הזכ —11101167 זע111011 ן>6£61;8 !1101167— ןוממ

 .םיטסיליטנאקרמה ,םינושארה
 ,חוירב רוכמל תנמ לע תונקל :קויד רתיב וא ,רוכמל תנמ לע תונקל

 ןוהל ,ןוה לש דחא גוסל אלא תדחוימ וז הרוצ ןיאש ,המוד םנמא — ׳מ—ם—מ
 רכממ םע ךפהנו רזוחו הרוחסל ךפהנש ,אוה ןוממ יתיישעתה ןוהה ףא םלוא .ירחסמה
 ,רכממה ןיבו חקימה ןיב ,רוזחמה־םוחתל ץוחמ םילחה םישעמ .ןוממ־רתויל הרוחסה
 ןתינ תיבר־הלעמה ןוהב :הנורחאלו .העונתה לש וז הרוצב םולכ אלו םינשמ םניא
 רצוקמ־רצק ןונגסב ,ךווית אלב האצותה תנתינ ,ורוציקב ׳מ—0—מ רוזחמה
 .אוהרמצעמ לודג ךרע ,ןוממ־רתי דימ אוהש ןוממ — ׳מ—מ :החסונב ,לוכיבכ

 תלגנ אוהש יפכ ,ןוהה לש תיללכה החסונה איה ׳מ—0—מ :הינימ עמש
 .רוזחמה־םוחתב ןירשימב

 תיללכה החסונכ תוריתס .2
 ושרפתנש ,םיקוחה לכ תרתוס ,ןוהכ םלגתמו ןוממה ךפהנ הבש ,רוזחמה־תרוצ
 לדבהה לכ .ופוג רוזחמה לשו ןוממה לש ,ךרעה לש ,הרוחסה לש םעבט לע הלעמל
 ינש םתוא לש תכרעמה־רדס ךופיה אלא וניא טושפה תורוחסה־רוזחמ ןיבל הניב
 ־לדבה אלא וניאש ,הזכ לדבה יושע דציכו .חקימהו רכממה :םידגונמה םיכילהתה

 י הלא םיכילהת לש םעבט תא ,םימסק־השעמב וליאכ ,תונשל ,דבלב הרוצ
 ,קסעה־ילעב ,םישיאה תשולשמ דחא יבגל קר םייק הז ךופיה .ןכמ הלודג
 רזוחו א תאמ הרוחס הנוק ינירה ןוה־לעב יתויהב .הז םע הז םינתונו םיאשונה
 ךכ־רחאו ב־ל הרוחס רכומ ינירה טושפ תורוחס־לעב יתויהב ולאו ,ב־ל הרכומו
 .רקיע לכ םייק הז לדבה ןיא ,ב־ו א ,קסעה־יער יבגל .א תאמ הרוחס ינא הנוק
 םתמועל דמוע ימצע ינא ףאו .תורוחס־ירכומכו תורוחס־ינוקכ אלא םיעיפומ םה ןיא
 !רכומכ םאו הנוקכ םא ,טושפ הרוחס־לעבכ וא טושפ ןוממ־לעבכ םא ,העש לכ
 תמועלו הנוקכ קר דחאה שיאה תמועל הלאה תוכרעמה יתשב ינא עיפומ ,רמולכ

 לש םישדח תונורקע" :ידנ וטסי ם) ".קספה־אלל ומצע ליפכמה ךרע ...ןוה" 18
 (.89 [88] ׳טע .1 ךרכ ,[1819 סיראפ] .״תינידמה הלכלכה
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 ןוהל ןוממ לש ותכיפה .4

 קר ינשה יבגלו דבלב ןוממ אלא ינא ןיא דחאה יבגל ,דבלב רכומב קר ינשה שיאה
 לש וגיצנ וא ןוה־לעב וא ןוה שמשמ יניא םהמ דחא יבגל ףאו ;דבלב הרוחס
 האצות ידיל איבהל ודיב שיש וא ,הרוחסמ רתוי וא ןומממ רתוי וב שיש ,והשמ
 הכרעמ יליבשב םישמשמ ב־ל רכממהו א תאמ חקימה .הרוחס וא ןומממ ץוח תרחא
 תפכיא אל א .יליבשב אלא םייק וניא הלאה םישעמה'ינש לש םפוריצ םלוא .תחא
 ילמליא .א םע יקסע ללכ ול תפכיא אל ב ולאו ,ב ןיבל יניבש קסעה ללכ ול
 ,תוכרעמבש הז ךופיה םע ,ידי לע הלגלגתנ הריתי תוכז יכ ,םהל ריבסהל הצור יתייה

 אל ולוכ הזה קסעה לכשו הכרפמה־רדס םצעב ינא העוטש ,יל וחיכויו םה ואובי
 םנמאו .חקימב םייתסנו רכממב חתפנ :ךפיהל אלא ,רכממב םייתסנו חקימב חתפנ
 ,ינשה ישעמו ,היה רכממ א לש ותפקשה תדוקנמ ,חקימה ,ןושארה ישעמ :ןכ
 ב־ו א ואוביש אלא ךכב םהל יד אלו .ב לש ותפקשה־תדוקנמ חקימ היה ,רכממה
 לוכי .רומג םיטהל־השעמ ,רתוימ אלא היה אל הכרעמה לש הרדס לכש ,וזירכיו
 לכ ץווכתי ךכו .א ידימ רשי התוא הנקי בר ,ב ידיל רשי הרוחסה תא רוכמל א
 ־תדוקנמ : חיכש תורוחס־רוזחמ לש ידדצ־דח השעמ לע דומעיו בכרומ קסע ותוא
 :רמוא הווה .דבלב חקימ ב לש ותפקשה־תדוקנמו ,דבלב רכממ א לש ותפקשה

 .טושפה תורוחסה־רוזחמ לש וימוחתמ ללכ ונאצי אל תוכרעמה־רדס לש וכופיה םע

 םיכרעה ךורעישל םוקמ ןתיל ידכ ועבטב שי םא ,ןוחבל ונא םיבייח ,ןכמ הלודגו
 .ךרע־ףדועל רוקמ שמשל ,ונייה ׳וב םיסנכנה

 .דבלב תורוחס־יפילחכ ונינפל הלוע אוה הבש ,הרוצב רוזחמה־ךילהת תא לוטינ

 ןזאמו הזמ הז תורוחס םינוק תורוחסה־ילעב ינשש תמיא־לכ דימת היוצמ וז הרוצ
 ןובשח־ןוממ ןאכ שמשמ ןוממה .ןוערפה םויב ןזאתמ תוידדהה תויפסכה םהיתועיבת
 תורוחסה תמועל עיפומ אוה ןיא ךא ,ןהיריחמב תורוחסה יכרע תא אטבל אבה ,דבלב
 ינשש ,רורב ירה ,שומישה־ךרעב םירומא םירבדהש המכ דע .םצע לש תומדב ןפוג
 תלעות־תורסחש ,תורוחס םהידימ םיאיצומ םהינש .חיורהל ןאכ םילולע םיפילחמה
 וז ןיאש רשפאו .ןהל םיכירצ םהש ,תורוחס םילבקמו ,םליבשב שומיש־יכדעכ ןה
 לוכישמ ןיי רתוי רציימ אוהו רשפא ,האובת הנוקו ןיי רכומה ,א .הדיחיה תלעותה
 חדובע־ןמז ותואב רציימ ב רכיאהש רשפאו ,הדובע־ןמז ותואב ב רכיאה רצייל היה
 ופוג ןיפילח־ךרע ותוא דעבש ,אצמנ .א םרוכה רצייל היה לוכישמ האובת רתוי
 דחאו דחא לכ םיכירצ ויה וליא םיגישמ ויהשמ ,ןיי רתוי ב־ו האובת רתוי א לבקמ
 רשפא שומישה־ךרעל עגונבש ירה .ןיפילח אלב האובתו ןיי ומצעל רצייל םהמ
 ןכ ןיאש המ .14"םידדצה ינש וב םירבשנש ,אוה קסע ןיפילחה־השעמ" יכ ,רמול
 ,םדא םע ןתונו אשונ ,האובת ול ןיאו ןיי הברה ול שיש םדא" .ןיפילחה־ךרע יבגל

 50 לש יוושב םיטיח םהיניב םיפילחמ וללה !ןיי ול ןיאו האובת הברה ול שיש

 יבגל אל ןיפילחה־ךרע לש יוביר םושמ םהב ןיא הלא ןיפילח .50 לש יוושב ןייב
 הווש ךרע םהמ דחא לכ ידיב היה ןיפילחל םדוק דוע ןכש ;ורבח יבגל אלו דחאה

 ו י ט ד) ".(!)דימת םירכשנ הזוחבש־םידדצה ינש וב ,םה אלפומ קסע — ןיפילחה״ 14
 עיפוה רפס ותוא (.68 ׳מע ,1826 סיראפ ״.ויתואצותו ןוצרה לע תכסמ״ :י ס א ר ט הד

 ".תינידמה הלכלכה תכסמ" :םשב דכ רחא
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 אלו רבדה ןמ הגשמ .דז ןיאד .15"וז הלועפ תועצמאב ומצעל הנקש ,ךרע ותואל
 רכממהו חקימה ישעמו ,תורוחסה ןיב דירפיו סנכיי רוזחמ־יעצמאכ ןוממה םא ,םולכ
 ינפל .ןהיריחמב גצוימ תורוחסה לש םכרע .16שחומב הזמ הז םילדבנ םישעמ ויהי

 .17ותדלות אלו רוזחמל אוה םדוק־יאגת :ןאבמ ז רוזחמה ךותל תוסנכנ ןהש

 ךותמ תועבונ ןניאש ,תוביסנמ העד םיחיסמשמ רמולכ ,תטשפומ הניחבמ
 תפלחהמ ץוח — וב לח אל ירה ,טושפה תורוחסה־רוזחמ ,לש םייטננאמיאה םיקוחה
 .הרוחסה לש דבלב הרוצ־ףוליח ,דבלב לוגלג אלא — ורבחב דחא שומיש־ךדע

 — ,ץפח־שובלב תיתרבח הדובע לש הפוג תומכ התוא ,רמולכ — ,ופוג דרע ותוא

 תומדב ךכ־רחא ;ולש ותרוחס תומדב הליחת :ומצע הרוחס־לעב ותוא ידיב ראשנ
 ןיא .הב לגלגתנו רזח ןוממהש ,הרוחסה תומדב הנורחאלו ;הלגלגתנ ובש ןוממה
 לחש ׳ףוליח ותוא ולאו .ךרעה־רועיש לש יוניש םוש וכותב ליכמ׳ הז הרוצ־ףוליח
 .דבלב תינוממה ותרוצ ףוליחב םצמטצמ ,הזה ךילהתה ךותב ופוג הרוחסה־ךרעב

 םוכסב ךכ רחא ?הריכמל תעצומה הרוחסה לש הריחמב וז הרוצ תמייק הליחתמ
 הרוחס לש הריחמב הנורחאלו !ריחמב ויוטיב לע אב רבכ הזש אלא ,ןוממ לש
 ־רועיש לש יוניש וכותב ליכמ וניא ,ומצעשכל אוה ,הז הדוצ־ףוליח .תיטנלאויוקא

 לש תועבטמל ש״יל שמח ןב רטש טרופ התאש םע לח הז יוניש ןיאש םשכ ,ךרעה
 בייחמ וניא הרוחסח־רוזחמש הדימב :ןכבו .םיגניליש לשו ש״יל יאצח לש ,ש״יל
 — חתרהטב הלח וז העפותש לכ — ,בייחמ אוה ירה ,הכרע לש הרוצ־ ףוליח אלא

 הב אצמת אלש יפ־לע־ףא — תיראגלווהדרלכלכה וליפא .םיטנלאויוקא לש ןיפילח
 איה הצורש תמיא־לכ ,החינמ תאצמנ — ךרעה לש ותוהמ לע םילקבש לק זמר ףא
 רמולכ ,וז דגנכ הז םילוקש הקפסאו שוקיבש ,איה הכרד יפל ,וז העפות לע דומעל
 ינש םילולע שומישה־ךרע תניחבמ םאש אצמנ .ללכב תקסופודוליטב םתלועפש
 חיורהל םילוכי םהינש ןיא ןיפילחה־ךרע תניחבמ ירה ,םירכשנ תויהל םיפילחמה
 .18"ןאכ ןיא חויר — ןאכ ןויווש םא״ :רובידה לש וחוכ הפי ןאכ ,הברדא .דחאב

 תיארנ וז היטס םלוא ,ןהיכרעמ םיטוס םיריחמב ורכמיי תורוחסהש לוכי םנמא
 ןיפילח ירה ,התרהט לע ןיפילחה־תרוצב רבודמ םא .19תורוחסה־יפילח קוחב העיגפב

 .20ךרעב רשעתהל יעצמא םושמ םהב ןיא :דמוא הווה ,םה םיטנלאויוקא לש

 .544 ׳מע ,׳״ונו יעבטה רדסה״ :הייוויר הל הד הי סרמ 15
 הז רבד — םה תוליגר תורוהס םהינש וא ,אוה ןוממ וללה םיכרעה ינשמ דחא םא״ 16

 (.543 ׳מע ,םש :הייוויר הל הד הי סרמ) ״.ןיטולחל תובישה־לוטנ ומצעשכל
 ־םייק אוה רבכ קסעה ינפל דוע !ךכ לע םיעירכמ הזוחבשדנידדצה ןיא — דיעה״ 17

 (.906 ׳מע ,״ילאיצוסה ןיינעה לע״ :ןוריט הל) ״.דמועו
 ףסואב ,"עבטמה לע" :ינ אי ל אג) "1)076 6 68:0111:0,,!וסמ 6 11101-0.'׳ 18

 (.244 ׳טע ,1* ךרכ ,ינרדומה קלחה ,ידוטסוק
 דירומ ץוח־ימרוגמ םרוג םא ,םידדצה ינשמ דחא ליבשב ער קסעל םיכפהנ ןיפילחה" 19
 י״ע המרגנ וז העיגפ םלואו ;ןויוושב העיגפ הלח העש התוא :ותוא הלעמ וא ריחמה תא

 (.904 ׳טע ,״ילאיצוסה ןיינעה לע״ ־.ןורט הל) ״.ןיפילהה י״ע אלו הביס התוא
 ךרע ןיבו דחא דרע ןיב םשגתמה הזוה ,םה ןויווש לש הזוח םעבט יפל ןיפילחה" 20
 הל) ".החיקלל הניתנה הנש ןכש ,תורשעתהל יעצמא ןיפילחה ןיאש ,ןאכמ .הזל ול הוושה

 (.903 ׳מע ,םש ,ןורמ
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 -ףדוע לש רוקמכ תורוחסה־רוזחמ תא ראתל םיסנמה ,תונויסנה םתוא :ךכיפלו

 בוברע ,[<!1ג1<ב מ!־0 <!!103 םיאשונ לש תופלחתה בורל תרתתסמ םהירוחאמ ,ךרע
 ,איה תועט" .ק א י י ד נ ו ק לצא הז ןוגכ התא אצומ .ןיפילח־ךרעו שומיש־ךרע לש
 קסעה־ישיאמ דחא לכ .הברדא .הווש ךרעב הווש־ךרע םיפילחמ תורוחסה־יפילהבש
 ,תמאב ךכ רבדה היה ילמליא ...ונממ לודג ךרע תרומח ןטק ךרע דימת ןתונ
 ידיל עיגהל לוכי םידדצה ןמ דחא היה אל בוש ,םיווש םיכרע דימת םיפילחמש
 לכ י המ ינפמ .וחיוריש ךירצ תוחפל וא ,םיחיורמ דחאכ םהינש ירה לבא .חויר
 ,דחאה יבגל רתי אוהש לכ .וניכרצ לא םתקיזב קר םייק םירבדה לש םכרע רקיע
 םירבד הריכמל עיצנו אובנש תעדה לע תולעהל ןיא ...ךפיהלו ,ינשה יבגל אוה רסח
 תלעות־רסח ץפח ונידימ איצוהל ונא םיצור ...ונתכירצ ליבשב חרכהב םישרדנה
 ...רתויב תוחפ ףילחהל ונא םיצור ;וב ךרוצ ונל שיש ץפח לבקל תנמ לע ,ונמצעל
 לכ ,הווש ךרעב הווש ךרע םיפילחמ ונא ןיפילחה־השעמבש ,בושחל היה יעבט
 ...ןוממ לש הפוג תומכ התואל וכרעב היה הווש םיפלחומה םירבדה ןמ דחא לכ דוע
 ונינש םא :איה הלאשה ;דחא רבד לע דוע ונתעד תא םינתונ היהנש ןידב םלוא
 קר אל קאיידנוק יכ ,םיאור לכה .21"יחרכה והשמב רתוימ והשמ םיפילחמ
 אוה דמוע — שממ תודלי השעמ — אלא ,הזב הז ןיפילח־ךרעו שומיש־ךרע בברעמ
 רציימ ומצע ןרציה ובש ,בצמ תורוחס לש חתופמ רוציי תלעב הרבחל סחיימו

 ,ותכרצתמ ףדועה תא אלא הרוחסה־רוזחמ ךותל ליטמ וניאו ומויק־יעצמא תא
 ותנעט לע תופוכת םינורחאה הלכלכה־ימכח םירזוח ןכ יפ לע ףאו .22רתוימה הא
 לש תחתופמה תומדה וז — רחסמה תא ראתל ךירצשכ דוחיבו ,ק א י י ד נ ו ק לש
 ףיסומ" — לשמל ,םירמוא ךכ — ״רחסמה״ .ךרע־ףדוע רציימכ — ,תורוחס־יפילח
 םכרעמ םינכרצה ידיב םכרע הבורמ םפוג םירצותה םתוא ירהש ,תרצותל ךרע
 ,[81*101:17] קוידה רמוח לכב ,רחסמה תא ,ותוא הארנש ןיד ךכיפלו ,םינרציה ידיב
 דעב ןושאר םולשת ,הרוחסה דעב םיימעפ םימלשמ ןיא ירה ,םלוא .23"יגרצי־השעמכ
 ליעומ הרוחסה לש שומישה־ךרע םאו .הכרע דעב ינש םולשתו הלש שומישה־ךרע
 .הנוקל רשאמ רכומל רתוי הליעומ הלש ןוממה־תרוצ ירה ,רכומל רשאמ הנוקל רתוי
 קוידה רמוח לכב ,ךכ שממ רמול ןתינ ,ןכ םא ? הרכומ היה םולכ ,ןכ אל םאש
 תא ,לשמל ,ךפוה אוהש הכיפה ךות "ינדצי־השעמ" השוע הנוקהש ,[811101:17]

 .ןוממל רחוסה לש תואקמזופה
 םא ,רמולכ ,םהל ןיפילח־ךרע ותואש ןוממו תורוחס וא תורוחס םיפילחמ םא

 הלכלכב תונוש״ב יראנילומו רייד .צוה .(1776) ״הלשממהו רחסמה״ :ק אי י דנ ו ק 21
 .[291]) 267 ׳מע ,1847 סיראפ .״תינידמ

 תחתופמה הדבחב" :ק א י י ד נ ו ק ודידיל רומג קדצב ן 1 ד ט הל בישמ ךכיפלו 22
 םילבקמ םיפילחמה ינש םא" :הז דודיחב וב אוה הרגתמ ןמזב־וב ״.רתוימ רבד םוש ןיא
 םושמו ".הוושבדוווש םילבקמ םהינש יכ אצמנ ,הוש־הדימב־תוחפ תרומת הןש־הדימב־רתוי
 ךכ םושמ אקוד ,ןיפילחה־ךדע לש ועבטמ םילקבש־לק גשומ ןיידע דסח ק א י י ד נ ו ק ש
 ויגשומ ליבשב ר ש ו ר ם ל ה ל י ו 'פורפה י וננודאל רתויב בוטה ותצע־שיא אוה שמשמ

 .1858 .,ג האצוה .״תימואלה הלכלכה תודוסי״ : ורפסב ןייע .ולש םייתודליה
 .175 ׳מע .1835 קדוי־וינו דבודנא .״תינידמ הלכלכ לש תודוסי״ :ן א מ ו י נ .פ .ס 23
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 ךרע רתוי רוזחמה ךותמ איצומ דחא םוש ןיאש ,רורב ירה ,םיטנלאויוקא םיפילחמ
 לש רוזחמה־דילהת ירהו .דרע־ףדוע תריצי הלח הניא בוש .וב סינכהש הממ
 ןיא תואיצמבש אלא .םיטנלאויוקא לש ןיפילח בייחמ הרוהטה ותרוצב תורוחסה

 .םיטנלאויוקא־אל לש ןיפילח חיננ ,ןכ םא .םתרהט לע םישחרתמ םירבדה

 לכו ,הרוחס־לעב לומ הרוחס־לעב קר דמוע תורוחסה־קושב ,ךכ ןיבו ךכ ןיב
 .דבלב םהיתורוחס לש חוכ אלא וניא תידדהה םתעפשהב םישיאה םתוא לש םפקות

 סינכמש אוהו ,ןיפילח ידיל איבמה ירמוחה עינמה אוה תורוחסה ןיב רמוחבש־לדבהה
 ץפחה תא ודיב קיזחמ וניא םהמ דחא ףא ןכש ,ןילמוג־תולתב תורוחסה ילעב תא
 .ורבח לש ותכירצ ליבשב ץפחה תא ודיב קיזחמ םהמ דחא לכו אוהדתכירצ ליבשב
 דוע אלא ןהיניב ןיא ,תורוחסה לש שומישה־יכרע ןיבש הז ירמוח לדבהמ ץוח
 ,ןהלש לוגלגה־תרוצ ןיבל תיעבטה ןתרוצ ןיבש לדבהה אוה ,דבלב דחא לדבה
 אלא הלאמ הלא תורוחסה־ילעב םילדבנ ןיא ךכו .ןוממ ןיבל הרוחס ןיבש לדבהה

 .ןוממ םדיב שיש םינוק ןיבל הרוחס םדיב שיש םירכומה ןיבש לדבהב
 ותרוחס תא רכומ אהיש ,רכומל הנתינ הרשפ־עדג־אל הריתי תוכזש ,התע חיננ
 *תפסותב :רמוא הווה ,ש״יל 100 אוה הכרעש ןמזב ,ש״יל 110־ב ,הכרעמ הלעמל

 .10 לש ךרע־ףדוע ותפוק ךותל סינכמ רכומהש ,אצמנ .10% לש תילאנימונ ריחמ

 ישילש הרוחס־לעב וב עגופ וישכע .הנוק אוה השענ ,רכומ היהש רחאל םלוא
 10%,ותרוחס תא רוכמל אוה לוכיש ,הריתי תוכזמ הנהנ אוה ףאו רכומ שמשמה

 10 דיספהל תנמ לע 10 רכומכ חיורה ,ונלש שיאה ,הלהש ,אצמנ .הכרעמ הלעמל

 םהיתורוחס תא הזל הז םירכומ תורוחסה־ילעב לבש ,רבד לש ופוסו .24הנוק תקזחב
 יפל םהיתורוחס תא ורכמ וליאכ שממ הז ירהו — ןכרעמ הלעמל 10%־ב תמאב
 וליאכ שממ התאצות — תורוחסה ריחמב ,תילאנימונ ,תאזכ תיללכ תפסות .ןכרע
 ־ייוניכש ,אצמנו .בהזב םדמאל תחת ,לשמל ,ףסכב תורוחסה־יכרע תא םידמוא ייה
 םניעב תורוחסה לש םיכרעה־יסחיו ,ולעיו ולדגי ,תורוחסה־יריחמ רמולכ ,ןוממה

 .ודמעי
 ןאכ .ןכרעמ הטמל תורוחסה תא תונקל איה הנוקה לש ותוכזמש ,ךפיהל חיננ
 היהש אלא דוע אלו .רכומ השענו רזוח הנוקהש ,ריכזהל וליפא ךרוצה ןמ ןיא
 חיורמ אוהש ינפל ,10%, רכומ תקזחב דיספה רבכ אוה .הנוקל היהש ינפל רכומ

 .היהשכ לכה ראשנ .25הנוק תקזחב 10%,

 ןיא — ןוהל ןוממה לש וכופיה אליממו — ךרע־ףדוע לש ותווהתה :ןאכמ
 הלעמל םהיתורוחס תא םירכומ םירכומהש ,ךכ ידי לע אל הריבסהל לוכי התא

 .26ןכרעמ הטמל ןתוא םינוק תוחוקלהש ,ךכב אלו ןכרעמ

 ,ןכש ...םירשעתמ םירכומה ןיא ...תרצותה לש ילאנימונה ךרעה תא םילעמש ידי־לע" 24
 םיידוסיה תונורקעה") ".םינוק תקזחב קוידב םה םיאיצומ ,םירכומ תקזחב םיחיורמ םהש המ

 (.66 ׳מע ,1797 ןודנול .״דכו תומואה רשוע לש
 ,םירביל 24 םצעב הכרעש םירצות לש תומכ םירביל 18 דעב רוכמל םיצלאנ םא״ 25
 התוא ,םירביל 18 דעב — היינק םשל ןוממ לש םוכס ותואב ושמתשי םא — ולבקי בוש

 (.297 ׳מע ,״ילאיצוסה ןיינעה לע״ :ן 1 ר ט ה ל)״.םירביל 24 דעב םילבקמ ויהש המצע תומכ
 ךרטציש אלב ,ויתורוחס ריחמ תא תולעהל ליגרב לוכי רכומ םוש ןיא ,ךכיפלו" 26
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 הכותל םיסינכמו־םיחירבמ םא ,רתוי־הטושפ םינפ םושב תישענ היעבה ןיאו
 יתימאה שוקיבה" :ס נ ר ו ט ןיצקה לש ונושלב ׳לשמל ,םירמוא םא ,תורז תוקיז
 םירישי ןיפילחב םא ,תורוחס דעב תתל םינכרצה לש (!)םתייטנבו םתלוכיב ודוסי
 לש ןרוציי הלועשמ רתוי ,ויפנע לכ לע ,ןוהה לש ...תמיוסמ הנמ ,ןיפיקעב םאו
 תקזחב קר הלא לומ הלא םינכרצהו םינרציה םידמוע רוזחמה ךותב .27"תורוחסה
 םינכרצהש ךותמ אב ןרציה ליבשב ךרעה־ףדוע :רמואה לכ .דבלב םינוקו םירכומ
 ־לעב :טושפה רמאמה תא הווסמ! אלא וניא — הכרעמ הלעמל הרוחסה דעב םימלשמ
 — רכומה .יוושה ןמ הלעמל רוכמל הריתי תוכז ,רכומ תקזחב ,ול תנתינ הרוחסה
 ,הנוקה ףא ירהו ;התוא רציש הז לש וגיצנ אוהש וא ,הרוחסה תא ומצעב רציש וא
 לש וגיצנ אוהש וא ופסכב תגצוימה הרוחסה תא רצי ומצע אוהש וא ,רכומכ שממ
 הנוק דחאהש אלא םהיניב ןיאו .ןרצי לומ,ןרצי ןאכ םידמועש ידח .התוא רציש הז
 רכומ הרוחסה־לעבש ,רמאנ םא תחא העיספ ףא םדקתהל לכונ אלו .רכומ ינשהו
 היוושמ הלעמל הדעב םלשמ אוהו ,ןרצי םשה ול ןתינשמ הכרעמ הלעמל הרוחסה תא

 .28ןכרצ םשה ול ןתינשמ

 ריחמ־תפסות ךותמ עבונ ךרעה־ףדועש ,הילשאה לש םיינקסמה היגיצנ :עמשמ
 — יוושה ןמ הלעמל ותרוחס תא רוכמל רכומה לש הריתי תוכז ךותמ וא תילאנימונ
 םינכרצ לש דמעמ :רמוא הווה ,רוכמל אלב דבלב םינוק לש דמעמ שי יכ ,םיחינמ
 ,טושפה רוזחמה ךותמ ,ןאכ דע הילא ונעגהש ,הפקשהה ךותמ .רצייל אלב ,דבלב

 ,ןוממ .רחואמה תא םידקנו ואוב ,ךא .הזכ דמעמ לש ומויק ריבסהל רשפא־יא ןיידע
 דימת וילא םרוז היהיש חרכהה ןמ ,דימת תונקל ידכ הזכ דמעמ וב שמתשמש
 .םמצע תורוחסה־ילעב ידימ — תומילאב םאו קוחב םא — םניח ,ןיפילח־השעמ אלל
 םיריזחמש אלא הז ןיא ,ןיוושמ הלעמל תורוחסה תא הז דמעמל םירכומו םיאב םאו
 ,הנטקה היסא ירע ,הנה .29םניח דמעמ ותואל ןתינש ןוממה ןמ תצקמ המרועב
 ןהמ הנוק התיה הז ןוממב .הקיתעה ימורל ןוממב יתנש סמ תומלשמ ויה ,לשמל
 תא ויה םימרמ הנטקה היסא ישנא .ןיוושמ הלעמל ןתוא הנוק ,דתיהו תורוחס ימור
 .םמה ןמ תצקמ ,רחסמ ךרדב ,םישבוכה ידימ םיעיקפמודנירזוח ויהש םע ,םיאמורה
 םימלשמ ויה םה־םהיתורוחס דעב .םימורמה הנטקה היסא ישנא ויה ןכ יפ לע ףאו
 תורשעתהל ךרד וז ןיא ,אל .םמצע־םהלש ןוממה ןמ ,השעמ רחאלו השעמ ינפל ,םהל

 .ךרע־ףדוע תווהתהל וא

 םוש ןיא ופוג םעט ותואמו ;םירחא םירכומ לש םהיתורוחס דעב רקוי רתיב םלשל אוה םג
 תורוחסה לש ןריחמ תא דירוהל אוה םג ךרטציש אלב ,רתוי לוזב תונקל ,ליגרב ,לוכי ןכרצ

 (.555 ׳מע ,״דכו יעבטה רדסה״ :הייוויר הל הד הי ס ר מ) ״.רכומ אוהש
 .349 ׳מע ,1821 ןודנול ״.רשוע לש רוציי רבדב הסמ״ :ס נ ר ו ט .ר 27

 םינכרצה םה ימ .קפס אלל איה הלטב העד ,םינכרצה םימלשמ םיחמה תא יכ ,העדה" 28
 (.183 ׳מע ,1836 גרובנידא .״רשועה לש ותקולח לע הסמ״ :י י ז מ א ר .ג) ״ז וללה

 םלשמ אהיש ,סותלאמ רמ ול ץעיימ םולכ ,[ויתורוחסל] שוקיב םדא רסח םא" 29
 תא ודראקיר־ידיסחמ דחא החתירב לאוש — *ז ויתורוחס תא הנקי הזש תנמ לע .רחאל
 דמעמ תא תילכלכ הניחבמ ץירעמ ,ס ר מ ל א ׳צ רמוכה ודימלתל המודבש הז ,ס ו ת ל א מ

 שוקיבה לש ועבט לע תונורקע םתואב הריקח" :ןייע .םינכרצ וא םינוק אלא םניאש םישנאה
 .55 ׳מע ,1821 ןודנול ״/וכו םותלאמ רמ הנורחאה תעב םהילע ץילמהש ,הכירצה חרכהו
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 םירכומזזשכ ,תורוחסה־יפילח לש תרגסמה ימוחתב םידמוע היהנש ,בטומ ךכיפלו
 תא ונספתש ,ךכ ךותמ ונלש הכובמה תעבונ אמשו .םירכומ — םינוקהו םה םינוק

 .םייטרפ םידיחיכ אלו ,םישיא־שובלב םיגשומכ קר הלאה םישיאה

 לע םירעהל חילציש ,ךכ לכ זרוזמו ימומרע היהי א הרוחסה־לעבש ,לוכי
 דגנכ הדימ וב גוהנל ולכוי אל — וצריש המכ וצרי — וללה ולאו ,ג וא ב ,וירבח
 האובת ,ןיפילח לש ךרדב ,ומצעל הנוקו ב־ל ש״יל 40 לש יוושב ןיי רכומ א .הדימ
 ־תוחפמ ןוממ־רתוי השע ,ש״יל 50־ל ולש ש״יל 40 תא ופה א .ש״יל 50 לש יוושב
 ןיי :ונל ויה ןיפילחה ינפל .הפי־הפי קודבנו ואוב .ןוהל ותרוחס ךפה ךכו ,ןוממ
 ךרע לכה־ךסב — ב ידיב ש״יל 50 לש יוושב האובתו ,א ידיב ש״יל 40 לש יוושב
 ־ךרעה .ש״יל 90 לש ופוג לכה־ךס ותוא ונל שי ןיפילחה רחאל .ש״יל 90 לש
 דחא דצ לע .התנתשנ בר א ןיב ותקולח ולאו ,תתא הדורפב ףא לדג אל רוזחמבש
 תניחב עיפומ דחאה דצה לע ,ךרע־תחפ ינשה דצב שמשמש המ ךרע־ףדועכ עיפומ

 וליא ,שחרתמ היה ופוג יוניש ותוא ,סונימ תניחב ינשה דצה לע הארנש המ סולפ
 .ןיפילחה לש יופיחה־תרוצל קקדזהל אלב ,ש״יל 10 ב ידימ רשי לזוגו א אב היה
 אוהש לכ יוניש ידי לע תוברתהל יושע וניא רוזחמבשדביכרעה םוכסש ,רורב
 ידי לע הנידמב תורקיה תוכתמה לש ןתומכ תא הברמ ידוהי ןיאש םשכ ,םקוליחב
 דמעמה ,[בהז לש עבטמ] האיניגב הננא הכלמה ימימ [הטורפ] גני׳תרפ רכומ אוהש
 ךות ומצע תא רישעיש ןכתיי אל — תמיוסמ ץראב רשא וללכב ןוהה־ילעב לש

 .30תימצע תואמר

 םא .איה תחא האצותה — הצרי רשאכ סכרפתהלו לתפתהל םדא לוכי :ןכבו
 םיפילחמ םאו !םלועל אב .ךרע־ףדוע ןיא — טנלאויוקאב טנלאויוקא םיפילחמ

 — רוזחמה .31םלועל אב ךרע־ףדוע ןיא ןאכ ףא — טנלאויוקא־אלב טנלאויוקא־אל

 .32ךרע רציימ וניא — תורוחסה־יפילח וא
 ןוהה־תויומדמ רומג חסיה העש יפל ונתעד תא ונחסה המ ינפמ ,ןבוי ךכו

 ןוכמה רבח אוהש — ךכ םושמ אקוד רשפאו — יפ לע ףא ,י ס א ר ט הד ו י ט ד 30
 אוה — םייתיישעתה ןוהה־ילעב .וזמ הכופה התיה ותעד ,[1161111) 1־6 <161׳1מ81נ11ט1־]
 ימלו .ורוציי הלעשמ רקוי רתיב לכה תא םירכומ םה״ש ,ךכ ידי לע םהיחוור םישוע —רמוא

 (.239 ׳מע .״דכו ישפחה ןוצרה לע תכסמ״) ״.הזל הז ,תישאר ?םירכומ םה
 םייוצמה םיכרעה תומכ תא םיתיחפמ אלו םיברמ אל םיווש םיכרע ינש לש ןיפילח" 31
 ףא ,םייתרבחה םיכרעה םוכסב םינשמ םניא ...םיווש־יתלב םיכרע לש ןיפילח םגו .הרבחב
 :ייס .נ .י) ".ינומלא לש ושוכרמ םילטונ םהש המ ינולפ לש ושוכרל םה םיפיסומש יפ לע
 ,הלמבדדלמ טעמכ ,הז רמאמ לאש ייס (.ךליאו 443 ׳מע ,ןן ךרכ ,״תינידמה הלכלכה תכסמ״
 ,וז ךרד .ונמיה תובייחתמה תונקסמה לע ותעד ןתיש אלב — ןבומכו ,םיטארקויזיפה תאמ
 — וימיב םיזונג ויהש ,םיטארקויזיפה לש םהיבתכ תא ,אוה ״וכרע״ תלדגהל ,לצנמ היה דציכ
 םינוק ןיא" י י ם ר י י ם נ ו מ לש "רתויב־םסרופמה" קוספה :האבה המגודה ךכ לע דיעת
 ["011 מ'301161;6 <16 1)1־0<11111;8 <!זג'3\ז60 (168 עני0(11111:8"] ״םירצותב אלא םירצות
 םירצות דעב םלשל םילוכי ןיא" :םיטארקויזיפה לצא רוקמב ונושל וז — (441 ׳מע ,11 ךרכ ,םש)
 ["1,68 !)10(1110110118 116 06 !)216111: (!11'3¥60 (168 !)1־0(11101:10118."] ".םירצותב אלא

 (.899 ׳מע ,״ילאיצוסה ןיינעה לע״ :ן1רט ה ל)
 תודוסיה" :ד נ א ל י י ו .פ) ״.םירצותל ךרע םוש ללכב םיקינעמ םניא ןיפילחה״ 32

 (.168 ׳מע ,1853 ןוטסוב ,״תינידמ הלכלכ לש
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 חותינב ונדמעשכ — ךשנ־ןוהו רחסמה־ןוה — לוכיבכ ,לובמה רוד ינפלמ ,תויממעה.
 לש ילכלכה ןוגראה תא ןוהה עבוק הדי לעש הרוצ התוא ,ןוהה לש דוסיה־תרוצ

 .תינרדומה הרבהה
 /מ—0—מ הרוצה התרהש לכב העיפומ — יתימאה ונבומב — ירחסמה ןוהב
 ־םוחת ךותב הז ןוה לש ותעונת לכ תרבוע ינש דצמ .רקויב רוכמל תנמ לע הנק
 ותווהתה תא ,ונייה ,ןוהב ןוממה לש ולוגלג תא ריבסהל ןיאש ןויכמ םלוא .רוזחמה
 ־יתלב ירחסמה ןוהה יכ ,ונילע המוד בוש — ,ופוג רוזחמה ךותמ ,ךרעה־ףדוע לש
 לוכי רבסהה ןיא ןכ לע יכ ,33םיטנלאויוקא לש ןיפוליחב רבודמ םא ,אוה ירשפא
 םירכומה תורוחסה־ינרצי תא רחוסה המרמש ,תידדצרדה האנוהה ךותמ אלא אובל
 לש וירבד הנוכ איה וזו .םהיניב ליפטה ומצע קחוד אוהש םע ,דחי םג םינוקהו
 ריבסהל ךנוצרב שי םאו .34"האנוה — רחסמה ,איה לזג המחלמה״ :ן יל ק נ ארפ
 תומרל ידכ דבלב האנואילש־השעמ וב תוארל אלב ,ירחסמה ןוהה לש ךזרעישה תא
 ,םייניב־תוילוח לש הכורא הרושל ךכ םשל התא ךירצ ירה — תורוחסה־ינרצי תא

 תודוחסה־רוזחמ לש וז אלא תרחא תמדקומ החנה ונידיב ןיאשכ ,ןאכ ןיידע הרסה וזו
 .םיטושפה ויבלש לע

 ןוהב .ךשנה־ןוה יבגל רתוי דוע וחוכ הפי ,ירחסמה ןוהה יבגל רמאנש המו
 ךותמ םיאיצומש לדגומה ןוממהו קושה ךותל לטומה ןוממה ,םינוציקה ירה ירחסמה
 ־ןוהב ולאו .רוזחמה תעונת ידי לע ,רכממו חקימ ידי לע תוחפל םיעצמתמ ,קושה
 :םהיניב ךווית ןיאש םינוציקה לע הדמעו ׳מ—0—מ הרוצה הרצקתנ ךשנה
 לש ועבטל תדגנתמה הרוצ יהוזו ;ןוממ רתויב ותוא םיפילחמש ןוממ — ׳מ—מ
 רמאי ןכילעו .תורוחסה־יפילח לש הפקשהה תדוקנמ הריבסהל ןיאש ןאכמו ,ןוממה
 רחסמל ךייש דחאה ןפה :הל םינפ ינש הקיטסיטאמירכו ליאוה״ :ם ל ט ו ט ם י ר א
 םסובמ ןושארה ןפהו ,חבשל אוה יוארו וב חרכה ינשה ןפה ;הלכלכל ינשה ןפהו

 ,(תידדה האנואב אלא עבטב אל ושרש ןכש) ,קדצבו ,יאנגל ןתינו רוזחמה לע
 ןיאו ,ןיינקל רוקמ שמשמ ופוג ןוממה ןאכש םושמ ,רומג קדצב ךשנה אונש ךכיפלו
 ,רצונ תורוחס לש ןיפילח ןעמל ןכש .והואיצמה ונעמלש דיקפתל וב םישמתשמ
 .(דלונ םגו תיבר %0 05 ) ומש םג ןאכמ .ןוממ רתוי ןומממ השוע תיברה ולאו
 לכמ ,ןכילעו ,איה ןומממ ןוממ — תיברה ירהו .םהיתובאל םימוד תודלווה ןכש

 .35"עבטה־ךרדל רתויב תדגונמה איה הקוסעתה יפנע
 ןניא ,ירחסמה ןוהה ומכ ,תיבר־אשונה ןוהה םג יכ ,אצמנ ונתריקח ךשמהב
 תירוטסיה הניחבמ הלא תורוצ תועיפומ המ ינפמ ,הארנ ןכו ;תורזגנ תורוצ אלא

 .ןוהה לש תינרדומה דוסיה־תרוצ ינפל

 ".רחסמ םייקל היה ענמנה ןמ ,םינתשמ־יתלב סיטנלאויוקא םיטלוש ויה וליא.׳ 33
 ־דיעה ןיבש לדבהה" (.69 ׳מע ,1851 קרוירינ .״תינידמ הלכלכב הנשמ״ :ק י י ד פ ו א .ג)
 יורקש הממ הנוש רבד לש וכרעש ,איהו ,תחא הדבוע וב הזונג — ןיפילח,ד־ךרע ןיבל ישממה

 ".טנלאויוקא וניא בוש טנלאויוקא ותוא :עמשמ ;רחסמב ותרומת ןתינה טנלאויוקא
 (.96 ׳םע ,םש ,״תימואלה הלכלכה תרוקיבל םיקרפ ישאר״ :םלגנא .פ)

 רבדב תוחנה" :ב קראפס תאצוה .ןן ךרכ ."םיבתכ" :ןילקנארפ ןימינב 34
 [.376 דנע] ״.הניחב תוכירצש המואה־רשוע

 .10 קרפ ,1 רפס ,״הקילבופרה לע״ :סלטוטסירא 35
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 התא ךחרכ לע ; רוזחמה ךותמ עבונ אהיש רשפא־יא ךרעה־ףדוע יכ ,ררבתנ
 הארנ וניאש והשמ ,רוזחמה לש ובג ירוחאמ והשמ שחרתי ותווהתה םעש ,רמוא
 ן רוזחמה ךותמ אלו רחא םוקממ ךרעה־ףדוע עבונ אהיש ,רשפא םולכ םלוא .36ופוג וב
 ומוחתל ץוחמ .תורוחסה־ילעב ןיבש ןילמוגה־יסחי לכ לש לכה־ךס אוה רוזחמה
 םצמטצמ ,הכרעל רשא .דבלב אוה ותרוחסל אלא הקיזב יוצמ הרוחסה־לעב ןיא
 םייתרבח םיקוח יפל תדדמנה ,ומצעדלש ותדובעמ תומכ הליכמ הרוחסהש ,ךכב סחיה
 ־רועישו ליאוהו ;ותרוחס לש ךרעה־רועישב תאטבתמ הדובע לש וז תומכ .םימיוסמ
 .ש״יל 10 ,ןוגכ ,ריחמב .דדובעה־תומכ תאטבתמ ירה ,ינובשח־ןוממב גצוימ ךרע

 הניא ;המצע ךרע לע ףדוע תוברל הרוחסה ךרעב תגצוימ הניא ותדובע םלוא
 תגצוימ הניא ;ש״יל 11 לש ריחמ םג דחאכ אוהש ,ש״יל 10 לש ריחמב תגצוימ
 אל לבא ,םיכרע ותדובעב רוציל לוכי הרוחסה־לעב .ומצעמ לודג אהיש ךרעב
 ףיסומ אוהש םע ,הרוחס לש הכרע תא תולעהל אוה לוכי .םמצע סיכרעשמה םיכרע
 .רועמ םיילענ ןיקתמ אוהש ,ןוגכ ,השדח הדובע ידי לע שדח ךרע םייקה ךרעל
 לש הלודג רתוי תומכ ליכמ אוהש םושמ ,ךרע וישכעמ ול ףסונ ופוג רמוח ותוא

 וניעב רועה לש וכרע םלוא ,רועה לש וכרעמ לענה לש הכרע לודג ךכיפל .הדובע
 ,רשפא־יא .םיילענה־רוציי םע ךרע־ףדוע חימצה אל ,ךרעתשה אל הז ךרע .דמוע
 ץוחמ ,ןוהל הרוחס וא ןוממ ךופהי ,ונייה ,ךרע ךרעשמ אהי הרוחסה־ןרציש ,אופיא

 .םירחא הרוחס־ילעב םע עגמב אובל אלב ,רמולכ ,רוזחמה־ימוחתל
 אלש ,ול רשפא־יאש םשכ ,רוזחמה ךותמ עבונ אהי ןוההש רשפא־יא :עמשמ

 .ונממ עבונ אהי אלשו ונממ עבונ אהיש ,ול חרכה .רוזחמה ךותמ עבונ אהי
 .הלופכ האצות ,אופיא ,הגשוה

 ־יפוליחב םייטננאמיא םיקוח ךותמ וחתפל שי — ןוחל .ןוממח לש וכופיה
 ןוממה־לעב .37םיטנלאויוקא לש ןיפילחה ושמשי ךכל אצומדודוקנש םע ,תורוחסה
 םדוק םייקתנ אלוליא .ןיפילח ידי לע אב וביא — קושב םיליגרה םיאבתב — חויר״ 36
 (.184 ׳מע ,״רשועה תקולח לע חסמ״ :י י ז מ א ר)״.וירחאל אובל לוכי היה אל בוש ,הז קסעל
 ,ךירצ :הז אלא הלאה םירבדה שוריפ ןיאש ,ארוקה ןיבי ליעל אבומה רוריבה רחאל 37
 לוכי התא יא .תורוחסה־ךרעל הווש תורוחסה־ריחמ םא םג תירשפא אהת ןוהה תווהתהש
 םיריחמה םיסוס תמאב םאו .תודוחסה־יכרעמ תורוחסה־יריחמ םיסוסש ,היטסה ךותמ הריבסהל
 הביסנמ תעד חיסהל ךירצ ,רמולכ ;םינורחאה לע הליחת םדימעהלו־םמצמצל שי ,םיכרעה ןמ
 תורוחסה־יפילח דוסי לע ןוהה־תווהתה לש העפות התואש ידכ ,תיערא אלא הניאש ,וז
 תועירפמ ןהש ,תולפט־תוביסנ י״ע הכובמב אובנ אל הב ןוידה םעו ,התרהטב וניניעל הארית

 תיעדמ הדובע־ךרד םינפ םושב הז םוצמצ ןיאש ,םיעדוי לכה ,בגא .יתימאה ךלהמל תורזו
 תולטבמ ,ידדהא תומילשמ ,םתדיריו םתיילע ,קושה־יריחמ לש תוידימתה תודונתה .דבלב
 ימינפה רדסהה־ללכ תקזחב עצוממח־ריחמה לע ןהילאמ תודמועו־תומצמטצמו הלא תא הלא
 ,אוהש קסע לכב ןתשרחה ליבשב וא ,לשמל ,רחוסה ליבשב ךרד־הרומה בכוכה והז .םהלש
 רתוי הכורא הפוקתב ןנובתהל םא — אופיא ,עדוי אוה .רתוי ךשוממ ןמז־קרפ ףיקמה
 אלא ,ןכרעמ תלעמל אלו ןכרעמ חטמל אל השעמל תורכמנ תורוחסה ןיא יכ — התומילשב
 ,יטדפ־ןיינע־תלוטנ הבשחמ תוגהל ללכב וניינעמ הז היה ילמליא :ןכבו .עצוממה ןכדע יפל
 יושע דציכ :וז הרוצב ןוהה לש ותווהתה רבדב היעבה תא וינפל דימעהל חרכומ היה
 ךרע י״ע :ןורחא ןובשחב א״ז ,עצוממה־ריחמה י״ע םירדסומ סיריחמתשכ ,תווהתהל ןוהה
 ןירשימב םיפפוח םניא םיעצוממה םיריחמהש םושמ ,"ןורחא ןובשחב" ינא רמוא ? הרוחסה

 .רכו ודראקיר ,חיפס .א םירובסש יפכ ,תורוחסה לש ןהיכרע־ירועיש תא



 ןוהל ןוממ לש ותכיפה .4

 יפל תורוחסה תא תונקל בייח ,ןוה־לעב לש םלוג־רבוע אלא אוה ןיא ןיידעש ,ונלש
 רילהת לש ופוסב ,ומצעל איצוהל לכוי ןכ יפ לע ףאו — ,ןיו1ש יפל ןרכמל ,ןיווש
 לוחתש החרכ־לע ,לדוגמ רפרפל ותוחתפתה .וכותל ליטהש הממ ךרע רתוי ,הז
 .היעבה לש היאנת םה הלא .רוזחמה־םוחתב אל לוחתש החרכ לעו רוזחמה־םוחתב

*! 8211% 1110 ,1118)11110 1110 

 הדוכעה־חוכ לש רכממו חןרימ .3
 ;ופוג ןוממב־רב לוחל לוכי וניא ,ןוהל ךפ,דיל ךירצש ,ןוממה לש וכרע־ימיש

 ,הרוחסה ריחמ תא שמממ אלא אוה ןיא ,םולשת־יעצמאו חקימ־יעצמא ותויהב ןכש

 אפוק אוה ומצע לש ותרוצב דמועו־חנ ותויהב ולאו ,הדעב םלשמ וא הנוק אוהש
 אהיש ,רשפא־יא ןכו .88יוניש־אלל דימתמה ךרעה־רועיש לש ותונבאתה ידכ דע
 תא םירכומו־םירזוחש ךותמ ,ונייה ,רוזחמבש ינשה השעמה ךותמ הז יוניש עבונ
 התרוצמ הרוחסה תא ךופהלו־רוזחל ידכ אלא הז השעמב וב ןיא ןכש ,הרוחסה
 תינקנה ,הרוחס התואב לח יונישהש ,רמוא התא ךחרכ־לע .ןוממ־תרוצל תיעבטה
 הרוחסה ,םיטנלאויוקא םיפלחתמ ןכש ,הכרעב לח וניא ךא ; 0—מ ןושאר השעמב
 ־ךרע ךותמ עבונ היהי יונישהש קר רשפא :רמוא תאצמנ .הכרע יפל תמלתשמ
 לכוי ונלש ןוממה־לעבש ידכ .התכירצ ךותמ ,רמולכ ,אוהש תומכ הלש שיומישה
 ־ימוחת ךותב תולגל לזמה ול קחשיש ךירצ ,הרוחסה תכירצ ךותמ ךרע קיפהל
 תדחוימ הלוגס םע שומיש־ךרע תלעב ,הרוחס — קושב ,ונייה — ופוג רוזחמה
 התומשגתה םושמ אהי ,המצע הב ,תישממה התכירצבש ,ונייה ,ךרע לש רוקמ תויהל
 הרוחס קושב אצומ ןוממה לעבו .ךרע־תריצי םושמ :רומאל — ץפחב הדובע לש

 .הדובעה־חוכ וא הדובעה־רשוכ — הז ןיממ תדחוימ
 םיינפוגה תונורשכה לכ תא םיללוכ ונא זודובעה־רשוכ וא הדובעהדדוכ םשב
 תמיא־לכ םתוא ליעפמ אוהש ,היחה ותוישיאב ,םדא לש ופוגב םימייקה ,םיינחורהו

 .אוהש גוס לכמ שומיש־יכרע רציימ אוהש

 ,קושב הרוחס תקזחב הדובעה־חוכ תא אוצמל ןוממה־לעב לכויש ידכ םלוא

 םיסנוכ םניא םמצעשכל תורוחסה־יפילח ,ךכל םינוש םיאנת םימייק ויהיש ןידב
 לש םעבט םצעמ וללה םיבייחתמ ןכ םא אלא ,םירחא ת ולת ־יסחי םוש םכותב

 תקזחב קושב עיפוהל לוכי הדובעה־חוכ ןיא בוש ,וז החנה תחנהשמ .ןיפילחה
 — אוה ולש הדובעה־חוכש ,שיאה — ופוג וילעבש םושמו ־הדימב־הב אלא ,הרוחס
 ותוא רוכמי הדובעה־חוכ לעבש ידכ .הרוחס תקזחב ורכומ וא עצה ידיל ואיבמ
 ןירוח־ןב אהיש :רמוא הווה — ונוצרכ וב תושעל לכויש חרכהה ןמ ,הרוחס־תריכמ
 קושב םינמדזמ ןוממה־לעבו אוה .39ומצעל ןודא אהיש ,ותדובע־רשוכב ,ולש־וניינקב

 .[!ץופק ןאכ — סודור ןאכ] *
 הלכלכ לש תונורקע" :ודראקיר) ".חויר הלעמ ןוהה ןיא ...ןוממ לש הרוצב" 38

 (267 ׳גע ,״תינידס

 — הלאכ תוטש־ירבד אצומ התא יסאלקה־קיתעה ןמזב תואיצמה לע תוידפולקיצנאב 39
 ־תכרעמו ישפחה לעופה ויה םירסחש אלא" ,ןיטולחל התופמ ןוהה היה קיתעה םלועב יכ
 םיאשונ־יפוליחב םעפל םעפמ העוט "ימור תודלות" ורפסב ן ז מ ו מ דמ ףא ".יארשאה
 .!<)1נ!(1 ןמיס (!טס]
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 דחאהש אלא םהיניב ןיאו ,םהיתויוכזב םיווש תורוחס ילעבכ ןילמוג־םחיב םיאבו
 ותדמתה .םה םיווש םישיא םהינש תיטפשמ הניחבמ :רמוא הווה ,רכומ ינשהו הנוק
 ,דבלב םיוסמ ןמזל אלא םלועל והרכמי אל הדובעהדדוכ לעבש ,תשרוד הז סחי לש

 ךפהנ אצמנ ,ולוכ ומצע תא אוה רכומ אצמנ ,תותימצל ולוכ ורכומ היה וליא ירהש■
 דימת םחייתהל בייח שיא תקזחב אוה .הרוחסל הרוחס־לעבמ ,דבעל ןירוח־ןבמ אוה
 ךכ גוהנל לכוי אלו ,ומצע לש ותרוחס לאכ אליממו ,וניינק לאכ ותדובע־חוכ לא
 יערא תריסמ ,ותכירצל ,הנוקה לש ותושרל םעפ לכ ותוא רסומ אהי ןכ םא אלא
 .40וב ןיינקה־תוכז לע רתומ אוה ןיא ותרבעה םע : רמוא הווה ,םיוסמ ןמז־קרפל ,דבלב

 תקזחב קושב הדובעה־חוכ תא אצומ ןוממה־לעב היהיש ,ךכל ינש ירקיע יאנת
 המשגתנ ןהבש ,תורוחס רוכמל לכוי אל הדובעהדווכ לעבש ךירצ :אוה ,הרוחס
 ולש ותדובע־חמ תא הרוחסכ עיצהל ,ומצע אוה ,סונא אהי ,הברדא ,אלא ,ותדובע

 .יחה ופוגב קר םייקה הז ,ומצע

 ויהיש ,ןבומכ ,ךירצ ,ותדובע־חוכמ תונוש תורוחס רוכמל םדא לכויש ידכ
 אל רוע ול ןיאב .ב״ויכו הדובע־ירישכמ ,םלג־ירמוח ןוגכ ,רוציי־יעצמא ותושרב
 עימשמ םא וליפאו ,םדא ןיא .היחמ־יעצמאל אוה קוקז הז דבלמ .םיילענ ןיקתהל לכוי
 אל ףא :עמשמ !אובל םידיתעה םירצותמ סנרפתהל לוכי ,אובל דיתעל הקיזומ אוה
 לע םדאה תאצל ןושארה םויב ומכו !םרוציי םייתסנ אל ןיידעש שומיש־יכרעמ
 העשבו רציימ אוהש ינפל דוע ומויב םוי ידמ ךורצל ול חרכה התע ןכ ,םלועה־תמב
 םירכמנ ויהיש חרכהה ןמ ירה ,םירצוימ תורוחס םשל םירצותה םא .רציימ אוהש
 לע .ורכמנש רחאל אלא ןרציה לש םהיכרצ תא קפסל ולכוי אלו ,ורצויש רחאל

 .רכממל שורדה ןמזה ף01תמ רוצייה־ןמז
 תורוחסה־קושב אצמי ןוממה־לעבש ךירצ ,ןוהל ךפהיי ןוממהש ידכ :עמשמ
 תושעל אוה לוכי ןירוח־ןב םדאכ :עמשמ םיינש — ישפח ,ישפחה לעופה תא
 ול ןיא תרחא הרוחס— ינש דצמ ! ומצע ולש הרוחסבכ ,ונוצרכ ותדובע־חוכב
 תמשגהל םישורדה םיצפחה לכמ יקנו ישפח ,לכ ול ןיאו לכ־רסוחמ אוה ,רוכמל

 .ותדובע־חוכ

 ירפס ילכ .הדובעה־הזוח ליבשב םומיסקאמ־דעומ תונוש תוקוחת תועבוק ךכיפלו 40
 ,תונוש תוצראב .הזוחה םויסל םיאנתה תא םירידסמ תישפח הדובע ינב םימע לש םיקוחה
 ,וקיסקמ .ידימ ושבכנש םיחטשב םג ,תינקירמאה םיחרזאה־תמחלמל םדוק) וקיסקמב דוהיב
 תרוצב תרתסומ איהשכ ,תודבעה תמייק (הזוק תכפהמ דע הבונאדה תוזוחמב ףא — השעמלו
 — רודל רודמ תורבועו־תורסמנה ,הדובעב ןקלסל ךירצש תוערפמ ןתמ ידי לע .׳"גאנזאיפ"
 .םהיתובא־יתבו םירחא םישנא לש םניינקל ותחפשמ לכ אלא לעופה קר אל השעמל ךפהנ
 ־קוח י״ע וגיהנהו רזח ןאילימיסקאמ רסיק יורק היהש ימ /גאנואיפה תא לטיב ץראו ׳ג

 .וקיסקמב תודבעה שודיחל טרקד :םשב ןוטגנישאוב םירחבנה־תיבב קדצב הנגתנש ,הדוקפ
 ־רוסמל ...ינא לוכי הלועפל־יתויורשפאמו ,םיינחורהו םיינפוגה ,םידחוימה יתונודשכמ"
 םילבקמ בוש ,וז הלבגה יתלבגהשמ ןכש ;ןמזב־לבגומה םהב שומישה תא רחאל ריבעהלו
 דפהנה ,ינמז .לכ תא רחאל יתרסמ ילמליא ,םלואו .יתוללוכו יתומילש לא ינוציח סחי וללה
 לש וניינקל השוע יתייה בוש ,תינרציה יתלועפ לש תוללוכה לכו ,יתדובע ידכ ךות תושזנזי
 :לגה) ".יתוישיא.תא ,ללכב יתואיצמו יתלועפ תא ונייה ,וז תרצות לש התומצע תא רחא:

 (.67 ׳ם .104 ׳מע ,1840 ןילרב ״.טפשמה לש היפוסוליפ״
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 ,תורוחסה־קושב תדחוימ חקלחמכ הדובעחיקוש־ייתאי-וינפ^ אצומה >,ווממח־לעב
 לעופ ותוא רוזחמה־םוחתב ותמועל עיפומ המ ינפמ : הלאשב ללכ ןיינעתמ וניא
 וז הדבועב ונא םיטקונ .הלאש התואב ןיינע אצמנ אל ונא ףא העש יפלו .ישפח
 ןיא :רורב דחא רבד םוקמ לכמ .השעמל ןוממה־לעב הב טקונש ךרדכ ,הכלהל
 הדובעדדוכ אלא םהל ןיאש םילעבו ,ןאכמ ,הרוחס־ילעב וא ןוממ־ילעב לדגמ עבטה
 לכל ףתושמ היהיש ,יתרבח סחי אל ףאו עבטה ןמ אבש סחי הז ןיא .ןאכמ ,דבלב
 תירוטסיה תוחתפתה לש האצות אלא וניא ,הארנכ ,ומצע אוה .תוירוטסיהה תופוקתה
 לש המילש הכרעמ ןדבא לש ,תובר תוילכלכ תוכפהמ לש הדלות ,ול המדקש

 .יתרבחה רוצייל רשא םימי־תוקיתע תורוצת
 הירוטסיהה תובקע ןהב םירכינ ,הלעמל ןהב ונדש ,תוילכלכה תוירוגטאקה ףא
 ידכ .םימיוסמ םיירוטסיה םיאנת הב םיסומכ ,הרוחסכ רצותה לש ותושי םצע .ןהלשמ
 ילמליא .ומצע ןרציה לש רישיה ותייחמ ־יעצמאכ ורצייל רוסא הרוחסל היהי רצותהש
 תוחפל וא ,םירצותה לכ םישבול םהבש ,םיאנתה םה המ :םירקוחו םיכישממ ונייה
 דוסי לע אלא שחרתמ הז רבד ןיאש ,םילעמ ונייה — ,הרוחסה שובל תא ,םבור קר
 הריקח םלוא .יטסילאטיפאקה רוצייה־ןפוא אוה ,ונימב־דחוימ גוסמ רוציי־ןפוא לש
 תורוחס־רוזחמו תורוחס־רוציי .הרוחסה חותינ לש ותילכתמ ללכ ,דתיה אל תאזכ
 קופיסל ןירשימב םינווכמ ,עירכמה םבורב ,םירצותה ןומהש יפ לע ףא ,ולוחיש לוכי
 ןיידע יתרבחה רוצייה־וילהתשכ :רמולכ ,הרוחס םישענ םניאו תימצעה הכירצה
 לש וגוציי .ןיפילח,ד־ךרע לש ותורמל ,וקמועו ובחור לכב ,רקיע־לכ ןותנ וניא
 דע ,הרבחה ךותב ךכ לכ הפיקמו־תחתופמ הדובע־תקולח בייחמ הרוחסכ רצותה
 ־רחסבש וז — ,ןיפילחה־ךרע ןיבל שומישה־ךרע ןיב הדרפהה רבכ הב המייתסנש

 תוחתפתה־תגרד םלוא .התישאר תא אלא אצומ התא ןיא יעצמא־יתלבה ןיפילחה
 .תירוטסיה הניחבמ רתויב־תונושה ׳הרבחה לש תוילכלכ תורוצת הב תופתוש וזכ
 תשמשמ תורוחס־יפילח לש תמיוסמ המר ירה — ןוונמה רקחל הנפנו ואוב ,וא
 ־יעצמא׳ וא ,הרוחסל טנלאויוקא םתס — ןוממה לש תודחוימה ויתורוצ .םדוק־יאנת ול
 ופקיה יפל לכה ,תודיעמ ןלוכ — ימלוע ןוממו רצוא ,םולשת־יעצמא וא ,רוזחמ
 ־ךילהתב רתויב םינוש םיבלש לע ,רחא וא הז דוקפית לש תיסחיה ותערכהו הנושה
 תורוחס לש רוזחמ קיפסמ יכ ,ןויסנה חיכומ ןכ יפ לע ףאו .יתרבחה רוצייה
 ןכ ןיאש המ .תורוצה ןתוא לכ ווהתיש ידכ ,תיסחי הדימב ,השולק תוחתפתהב
 ־רוזחמו תורוחסה רוזחמ םע רקיע־לכ ןיידע ונתינ אל סיירוטסיהה ומויק־יאנת .ןוהב
 היחמה־יעצמאו רוצייה־יעצמא לעבש םוקמב אלא םלועל אב אוה ןיא .דבלב ןוממה
 — ותדובע־חוכ תא■ רכומש ימ תקזחב ישפחת לעופה תא וינפל ןמוזמ קושב אצומ
 הליחתכלמ רשבמ ןוההש ירה .םלוע־תודלות וכותב סנוכ דחא ירוטסיה יאנת ותואו

 .41יתרבחה רוצייה־ךילהתב תשדח הפוקת

 ־חוכש ,הדבועה וז ירה תיטסילאטיפאקה הפוקתה תא ןייפאמש המ :רמוא הווה 41
 ,אופיא ,ותדובעש ,ול תכיישה הרוחס לש הרוצה תא ופוג לעופה ליבשב שבול הדובעה
 הרוחסה־תרוצ תישענ ךליאו הז עגרמ קר ,ינשה דצמ .הריכש־הדובע לש הרוצה תא תשבול

 .תיללכה הרוצל הדובעה־ירצות לש
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 ןויע הב ןייעל ונילע לטומ התע — ,הדובעה־חוכ ,הנימב תדחוימ וז הרוחס
 ?דרע ותוא עבקנ דציכ ,42הל ךרע וז הרוחס ףא ,ןלוכ תורוחסה לכ המ .קימעמ

 לע ,תרחא הרוחס לכ לש הכרע עבקנש ךרדכ ,עבקנ הדובע,ד־חוכ לש וכרע
 ־גוס ותוא לש,היצקודורפרל םג ,רמוא הווה ,ורוצייל יחרכהה הדובעה־ןמז ידי

 תומכ קר גציימ ופוג אוה ,אוה ךרע חדובע־חוכש הדימב .ונימב דחוימ הרוחס
 אלא םייק חדובעה־חוכ ןיא .וב המשגתנש תעצוממ תיתרבח הדובע לש תמיוסמ
 לש ומויקב הנתומ הדובעה־חוכ לש ורוצייש ירה .יחה טרפה לש רשוכ תקזחב
 היצקודורפרה לע הדובעהדזוכ לש ורוציי דמוע בוש ,טרפה לש ומויק ןותנשמ .טרפה
 ־יעצמא לש םיוסמ םוכסל יחה טרפה קוקז ותקזחהל .ותקזחה לע וא ומצע טרפה לש
 לע דמועו־םצמטצמ הדובעה־חוכ לש ורוצייל יחרכהה הדובעה־ןמזש ירה .היחמ
 אוה הדובעה־חוכ ךרע :וא ,הלא היחמ־יעצמא לש םרוצייל יחרכהה הדובעה־ןמז
 ־חוכ ןיא םלוא .הדובעהדווכ לעב לש ותקזחהל םייחרכהה היחמה־יעצמא לש ךרעה
 לש ותלועפב לבא .הדובעב אלא לעופ אוה ןיא ,ויוליג םע אלא שממתמ הדובעה
 ןמו ,רכו ,חומ ,םיבצע ,םירירש לש תמיוסמ תומכ םדא איצומ ,הדובעב ,הז חיכ
 .43תרבגומ הסנכה תבייחמ תרבגומ האצוה התוא .תרזחומ וז תומכ אהתש חרכהה

 םיאנת םתואב הז ךילהת לע רחמ רוזחל לכויש ךירצ — םויה הדובעה־חוכ לעב דבע
 ידכ ,היחמה־יעצמא לש תקפסמ תומכ תויהל הכירצש ירה .תואירבו חוכ לש םמצע
 םייעבטה םיכרצה .ונוקיתכ וייח־בצמב ,דבוע טרפ תקזחב ,דבועה טרפה תא םייקל
 יפל לכה ,םה םיבוש — הלאב אצויכו הריד ,הקסה ,םישובלמ ,תונוזמ ןוגכ ,םפוג
 :ינש דצמ .ץראו ץרא לכ לש תויעבטה תולוגסה ראשו תוימילקאה היתולוגס

 םמצע וללה ףא — םקופיס ןפוא ןכו ,םייחרכה םיכרצ םייורקה ,םיכרצה לש ףקיהה
 ןיבו ;ץרא התוא לש תובדתה־תגרדב םייולת בורה לעו ,םה תירוטסיה הדלות
 םהבש ,םייחה־תושירדו םיגהנמב םג אליממו ,םיאנתב הברחב םה םייולת ראשה
 תורוחסה ראש לכל דוגינבש ,ןאכמ .44םיישפחה םילעופה דמעמ הווהתנו ךלה
 ץרא יבגל םלוא .ירסומו ירוטסיה דוסי הדובעה־חוכ לש וכרע תעיבקב התא אצומ
 אוה םייחרכהה היחמה־יעצמא לש עצוממה־ףקיהה תמיוסמ הפוקתבו תמיוסמ

 .ןותנ לדוג
 תדמתמ אהת קושב ותעפוהש ,ךירצ םאו .אוה התומת־ןב הדובעהדזוכ לעב
 ירה — ןוהב ןוממה לש דימתמה ולוגלג רבדב החנהה תבייחמש יפכ — הפוצרו
 תא חיצנמ יח יטרפ לכש םשכ" ,ומצע חיצנהל לכוי הדובעה־חוכ רכומש ךירצ
 — ,התימו .דיילב ידי לע קושה ךותמ םירדענה הדובעהרחוחוכ .45״היבר ידי לע ,ומצע

* 7 

 אוה — םירחא םירבד לכ לש םכרעכ — םדא לש 0*11116 סע ^01־111] וכרע״ 42
 :סבוה .ת ".וחוכב שומישה דעב םימלשמש המכ אוה הווש ,רבד לש ושוריפ :וריחמ

 .76 ׳מע הוו ךרכ ,1844—1839 ,ןודנול .תרווסלומ ׳צוה ,"םיבתכ״ב ךתייוול״
 םידבעה שארב דמעש קשמה ןכוס — הקיתעה ימורב ^11110118 דד ךכ םושמ 43
 התיה ותדובעש םושמ ,םידבעה םילבקמ ויהשמ רתוידכועז.רכש" לבקמ היה — ,םייאלקחה
 (.810 ׳מע ,1856 ,[ןילרב /ב ׳דהמ ,ן דרכ] .״ימור תודלות״ :ןזמומ .ת) ״.םהלשמ הלק

 .ןדטברות .ת .ו תאמ ,1846 ןודנול ״.ותפורתו ןיסולכוא~ףדוע" :הוושה 44
 ,י ט פ 45
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 .םישדח הדובע־תוחוכ לש הווש רפסמב תוחפה לכל םמוקמ דימת אלמל חרכהה ןמ
 תא וכותב ליכמ הדובעהדווכ לש ורוצייל םייחרכהה היחמה־יעצמא םוכסש ירה
 ךכו ,םילעופה לש םהידלי ליבשב ,רמולכ ,םמוקמ־יאלממ ליבשב היחמה־יעצמא

 .46םנימב םידחוימ ,תורוחס־ילעב לש עזג ותוא ימלועה קושב ומצע חיצנמ אהי
 תוזירזו תוחמתהל עיגהל לכויש ,וללכב ישונאה עבטה תא תונשלו־ןמאל ידכ
 ךכ םשל — ונימב דחוימ הדובע־חוכל היהיש דע ,וחתפלו םיוסמ .דדובע־ףנעב
 םיטנלאויוקא לש ןטק וא לודג םוכסב הלוע הזו ,ךוניח וא ,םיוסמ דומיל שרדנ
 ,טעמ םאו הברה םא ,בכרומה וביט יפל לכה ,ןה תונוש הלא הרשכה־תואצוה .תורוחסב
 ידכ דע הלא הרשכה־תואצוה תוטעומ ,ליגרה הדובעה־חוכ יבגל .הדובעה־חוכ לש
 .הדובעה־חוכ לש ורוציי לע םתוא םיאיצומש ,םיכרעה ףקיה ךותל תוסנכנ ןהו ,לוטיב

 ־יעצמא לש םיוסמ םוכס לשי ךרעה לע דמועו־םצמטצמ תדובעה־חוכ לש וכרע
 םע ,רמולכ ,הלא היחמ־יעצמא לש םכרע םע ךרע ותוא הנתשמ םג ךכיפלו .היחמ

 .םרוצייל שורדה הדובעה־ןמז לש ורועיש
 םילכאנ — ב״ויכו הקסה־יכרצ ,לכוא־יכרצ ןוגכ — םתצק ,היחמה־יעצמא
 ,םירחא היחמ־יעצמא .םישדח םמוקמב ןתיל םוי־םוי התא בייחו ,םוי־םוי םיכלוהו
 ןיאו ,רתוי םיכורא ןמז־יקרפב םיכלוהו םילב ,ב״ויכו תיב־ילכ ,השבלה־ילכ ןוגכ
 וא ןתונקל התא בייחש תורוחס שי .םיכורא ןמז־יקרפב אלא םתוא שדחל םיבייח
 ךא .רכו הנש־עבר לכב וא ,עובש עובש — תורחא תורוחס !םוי־םוי ןדעב םלשל
 וערפל חרכהה ןמ — הנשה ךשמב קלחתיש ךיא הלאה תואצוהה לכ םוכס קלחתי
 םוי־םוי תושורדה תורוחסה תומכש ,אהי .םוי־םוי ,תעצוממה הסנכהה ידי לע
 *ב = עובשל םעפ תושורדה תורוחסה תומכ !א = הדובעה־חוכ לש ורוצייל
 לש ימויה עצוממה היהי זא יכ — ,רכו ,ג = הנש עברל םעפ תושורדה תורוחסהו׳

 .רכו + ג 4 + ב 52 + א 365
 תומכ התואב יכ ,חיננ םאו-הלאה תורוחסה לכ

365 

 ירה ,תויתרבח הדובע תועש 6 תומולג ימויה עצוממה ליבשב השורדה הרוחסה
 :רמולכ ,תעצוממ תיתרבח הדובע לש םויה־תיצחמ הדובעה־חוכב םוי־םוי תמשגתמ
 ,הדובע־תומכ התוא .הדובע־םוי לש ותיצחמ השורד םוי־םוי הדובע־חוכ לש ורוצייל'
 "חוכ לש וכרע וא ,ולש ימויה וכרע איה ,םוי־םוי הדובעהרדוכ לש ורוצייל השורדה
 תעצוממ תיתרבח הדובע לש םויה־תיצחמ םאו .םוי לכב רצוימו־רזוחה הדובעה
 רלאט יכ ,אציי ,דחא רלאט לש וא ,םיגניליש 3 לש ןוממ־תומכב איה ףא תגצוימ
 הדובעה־חוכ לעב םאו .הדובעה״חוכ לש ימויה וכרע דגנכ לוקשה ריחמה אוה דחא
 ,וכרעל הווש ורכממ־ריחמ ירה ,םויל דחא רלאט לש ריחמב הריכמל ותוא עיצמ
 .הז ךרע ,ןוהל ולש םירלאטה תא ךופהל טוהלה ,ןוממה־לעב םלשמ ונתחנהל םאתהבו
 הכרע ידי לע עבקנ הדובעה־־חוכ ךרעל ילאמינימה לובגה וא ןורחאה לובגה

 האנה־יעצמאו היהמ־יעצמא לש תומכ התואב ןותנ ...(הדובעה לש) יעבטה הריהמ" 46
 םייקל ידכ — היגהנמ יפלו ץראה לש המילקא יפל — ,הרכה םושמ הב שיש ,(00מ1{01־1נ8)
 הקפסא קושב חיטבהל לכותש דע ,החפשמ דימעהל תומכ התוא ול רשפאת ףאו ;לעופה תא

 ׳מע ,1815 ןודנול ."ןגדב ץוחה־רחסמ לע הסמ״ :סנרות .ר ״.הדובע לש תקסופ־יתלב
 ."הדובע־חוכ" םוקמב תועטב ןאכ הנתינ "הדובע" הלמה .62
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 ־חוכ לש ואשונ לכוי אל ,םוי־םוי התקפסא ןתנית אל םאש ,תורוחס־תומכ לש
 ידי לע עבקנ לובג ותוא :רמוא הווה ,וייח־ךילהת תא שדחל ,םדאה אוה ,הדובעה
 הדובעה־חוכ לש ריחמה דרוישמ .תינפוג הניחבמ םייחרכהה היחמה־יעצמא לש םכרע
 יושע הדובעה־חוכ ןיא ןכש ;וכרעמ הטמל דרוי אוה■ ירה ,הז םומינימ ידכ דע
 ידי לע עבקנ הרוחס לש הכרע ירהו .תנוונמ הרוצב אלא דכב חתפתהלו םייקתהל

 .ןיקתה הביטב הקפסל ידכ שורדה הדובעה־ןמז
 ־חוכ לש וכרעל וז הרדגה יכ ,םיבשוח■ םא ,רתויב הלוז תונשגר אלא וז ןיא
 :יסור ןוגכ ,ךכ לע םילבוקו םיננוקמו ,איה הסג ,םירבדה עבטמ תעבונה ,הדובעה

 ־יעצמאמ תעד־חסיה ךות ,|ז> 11188111106 (10 11־3^1111] הדובעה־רשוכ תא סופתל״
 .[6ש־6 36 !•318011] חור־תוער ושוריפ — רוצייה־ךילהת םצעב הדובעה לש המויק

 לעופ ,םויק־יעצמאו.לעופ :תחאכ רמוא ,הדובע־רשוכ רמואש ימ ,הדובע רמואש ימ
 ־רשוכ רמואש ימש.םשכ ,הדובע רמא אל ,הדובע־רשוכ רמואש ימ .47"הדובע־רכשו
 .דבלב הבוט הביק קר אל ,עודיכ ,השורד הז ךילהתל .לוכיע ןיידע רמא אל לוכיעה

 .ומויקל םישורדה היחמה־יעצמאמ ותעד חיסמ וניא ,הדובעה־רשוכ רמואש ימ

 ו? ןיא בוש ,הדובעה־רשוכ רכמנ אל .אוה־וכרעב עבומ הלא לש םכרע :הברדא
 ־רשוכש ,ךכב ירזכא עבט־חרכה אוה שיגרמ :ןכמ הלודג ;דבועל ליעומה ןמ
 דירצמו־רזוח ףאו ,ורוצייל םויק־יעצמא לש.תמיוסמ תומכ דירצה רבכ ולש הדובעה
 :יכ ,ידנומסיס, הליגש ךרדכ ,הלגמ אוה העש התוא .ולש היצקודורפרל שדחמ

 .48"םולכ אלו וניא ,רכמנ אל םא ...הדובעה־רשוכ"

 ,ךכ ידיל איבמ ,הדובעה־חוכ לש ,וז הנימב־תדחוימ הרוחס לש ילוגסה העבט

 .הנוקה ידיל השומיש־ךרע רבע אל ןיידע רכומהו הנוקה ןיב הזוחה תתירכ םעש

 ךותל הרוחס התוא הסנכנש םדוק עבקנ רבכ ,הרוחס לכ לש הכרעכ ,וז לש הכרע
 5 הדובעה־חוכ לש ורוצייב תיתרבח הדובע לש תמיוסמ תומכ העקשוה ןכש ,רוזחמה

 ־ותרבעה :ךכיפל .ךכ־רחא אבש חוכה־יוליגב אלא םייק וניא השומיש־ךרע ולאו
 הזמ וז םידרפנ ,שומיש־ךרעכ ומויק ,רמולכ ,יתימאה ויוליגו חוכה לש ותריכמ
 שומישה־ךרע תרבעה ןיב דירפמ ןמז־חוירש ,40הלאכ תורוחס ךא •ןמזה תניחבמ
 ־יעצמא שמשמ ןלצא — הנוקה ידיל השעמל ותריסמ ןיבל ורכממ םע הכלהל ןהלש
 ,יטסילאטיפאק רוציי־ןפוא ןהב םייקש ,תוצראה לכב .הנוקה לש ןוממה ,בורל ,םולשת

 עובקה דעומב ודיקפת תא רבכ אלימש רחאל אלא וחוליש לע אב הדובעה־חוכ ןיא
 ־לעבל לעופה ןתונ םוקמ לכבש ירה .עובש לכ ףוסב ,לשמל — חקימה־הזוח יפל
 שמתשהל הנוקל ול ןתונ אוה ;ערפמל הדובעה־חוכ לש שומישה־ךרע תא ןוהה
 יארשא לעופה ןתונ םוקמ לכב :עמשמ ;וריחמ־םולשח תא ונממ לביקש ינפל וב

 .370 ׳טע ,1842 לסירב .״תינידמ הלכלכב םירועיש״ :יסור 47
 .113 ׳טע ,ן ךרכ /״וכו םישדח תונורקע״ :י דנ ו מ םי ס 48

 רבדב תונורקע םתואב הריקח") ".המייתסנש רחאל המולשת לע האב הדובע לכ" 49
 התואל סחייל שי ירחסמה יארשאה לש ותליחת תא" (.104 ׳םע /״וכו שוקיבה לש ועבט
 תונוכסחה תמחמ ,תוכחל היה לוכיש ,ךכ ידיל עיגה — רוצייה־ינמא־יבא — לעופהש ,העש
 ".רכו הנש־עבר ,שדוח ,םייעובש רובעכ וא ,עובשה.ףוס דע ותדובע־רכש םולשתל ,ךסחש
 (.150 ׳טע .ןן ךרכ .1821 סיראפ .׳ב ׳צוה ,״תינידמה הלכלכה לש תוטישה לע״ :לינאג .ש)
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 ,דספהה קר אל דיעמ — בלה ןמ ילדב רבד וניא הז יארשאךתמש .ןוהה לעבל
 אלא ,50ןוהה לעב לש לגרה־תטישפ םע 1רכש~יארשא תא לעופה דיספמ םימעפש
 ־יעצמא אוה ןוממהש ןיב ,םלואו .51רתוי תודימתמו תורימחמ תואצות לש הרוש םג
 תורוחסה־יפילח לש םעבטמ תונשל ידכ ךכב ןיא — םולשת־יעצמא אוהש ןיבו חקימ
 — תיב לש הריד־רכש ומכ ,הזוח ידי לע דמועו־עובק הדובעהדזוכ לש וריחמ .םפוג
 וניאש יפ לע ףא ,אוה רוכמ הדובעה־חוכ .ךכ״רחאל אלא שממתמ וניאש יפ לע ףא

 אוה :המרועב ךרוטש ףיסומ ,לבא *" ותדיקש תא הוולמ לעופה" 50
 :ךרוטש) ".ירמוח רבד םוש רסומ לעופה ןיא ...ורכש ןדבאמ" ץוח "םולכ ןכסמ וניא"

 (.37 ׳םע ,!ן ךרכ ,1815 גרובדטפ /׳תינידמה הלכלכל םרוק״

 [״£1111 £1־106(1״] ״אלמה ריחמה־ילעב״ ,םיפוא יגוס ינש ןודנולב םנשי .תחא המגוד 51

 ותוא םירכומה [״1111(161־861161*8״] ״רעש ידירומ״ו ,אלמה וכרע יפל םחלה תא םירכומה
 ןיד״ב )8x11-׳טע) .םיפואה לש ללוכה־רפסמהמ רתויו % הנומ ןורחאה גוסה .הז ךרעמ הטמל
 תוילוש ולבקש תונלבוק״ה לע די הנמי ר ט .ם .ה תיתלשממה הדעוה רבח לש "ןובשחו

 םיבברעמש ידי לע ףיוזמ םחל קר טעמכ םירכומ הלא דע ש ־ידירו מ (.1862 ןודנול .״דכו םיפואה
 ,םימיענ םחש ,םינממסה ןמ הלאב אצויכו ,ריישיברדמ םיבבא־המק ,דיס ,גלשא ,ן1בם ,םולא וב

 לאסאה ד״ד לש ורוביחב ןכו ,הלעמל אבומה לוזדכה־רפסב ׳ד) .ףוגל םיאירבו םיניזמ
 הדעוה ינפב ריהצה ן ו ד ר ו ג ן ו ׳ג רס (.1861 ןודנול /ב ׳צוה .״םיפויזה ולגתנ״
 לבקמ וניא ,םויל םהל םיטנופ ינש לע יחה ,ינעה ירה הלא םיפויז תמחמ" יכ ,1855 תנשמ
 ,רבדל םעטכ ".ותואירבל תוקיזמה תואצותה ןמ תעד חיסנ ■וליפאו ,ויתונוזממ עבר םג וישכע

 םיכסמ — םיפויזה לע הפי הפי אוה עדויש יפ לע ףא — ,״םילעופה דמעמ לש לודג קלח״ש
 םילעופה ליבשב יכ 1X1^11! ׳םע ,םש) ריהנמירט ריבסמ ,דכו םינבא־חמק ,םולא לבקל
 [0113נב(1161*?8 8110£]תלוכמה~ינובה ידימ וא םהלש הפואה לצאמ והקיש אוה חרכהבש יבד"

 *עובש ףוסב קר םרכש לע םיאב םהש ןויפמ ".קפסל םירחוב וללהש ,םהל ותוא

 ףוסב אלא ,עובשה ךשמב םיכרוצ םתלב־ינבש ,םחלה דעב םלשל" םדיב ןיא ,הדובעה
 ןמ" :רמואו ףיסומ ,וירבדל תודע־תייבג איבהש דהאל ,ריהבמירטו ;"דבלב עובשה
 ".הז גוסמ םינוק ליבשב דחוימב הפאנ תובורעת ןתואמ בכרומה םחלהש ,תומסרופמה

 ["1£ 18 1101:01*10118 111611; 111*63.(1 60111£086(1 0£ 111086 1מ.^11גנ:6, 18 1113(16
 הילגנאב םייאלקח םירוזא המכו המכב" 6צ£1־68817 £01* 8316 111 £1118 1113111161־.״]
 .שדוחל תחא וליפאו םייעובשל תהא הדובעה־רכש תא םימלשמ (היטוקסב ןכמדדבורמו)

 ...הפקהב ויתורוחס תונקל יאלקחה לעופה ץלאנ ,םימולשתה קבש הלא תוכורא תוקספהב
 הנה .הפקהב ול םירכומ הבש תונחל אוה לובכ השעמלו רתוי םיהובג םיריחמ םלשל וילע
 סנפ 4 .ליש 2 אוה םלשמ ,םיישדוח םה םש םימולשתהש ,לשמל ,סטליווב רשא םשגנינרוהב
 לע "ישש ח״וד") ".סנפ 10 .ליש 1 ודעב אוה םלשמ דהא םוקמבש המק לש ךוטס״ דעב
 יעבוצ" (.264 ׳מע .1864 ״/וכי םירתסה־תצעומ לש האופרה ןיצק״ תאמ ״רוביצה תואירב״
 1853 תנשב התיבש ידי לע וגישה (היטוקס ברעמב) קונראמליקו ילסייפבש ודוה־תנתדב

 31־מ תשורחהייתב יחקפמ לש תוח״וד") ".שדוחל תחא םוקמב םייעובשל תהא םימולשה

 ־לעבל ןתונ לעופהש ,יארשאה תוחתפתהל האנ המגוד דועו (.34 דנע ,״1853 רבוטקואב
 אב והיפל ;הילגנאבש םחפה־תורכמ ילעבמ םיבר לע לבוקמה דותמב תוארל רשפא ,ןוהה
 ,תוערפמ ןוהה־לעב תאמ אוה לבקמ םייניבהדופוקתבל שדוחה ףוסב קר ורכש לע לעופה

 הז ירה .33ה9£6נב1] קושב ןריחממ הלעמל ןתרומת םלשל וילעש ,תורוחסב תופוכת
 תתלו ,שדוחל תחא םהילעופל םלשל [0031 111381:61*8] םחפה־ינתשרח לצא יללכ גהונ
 ,ונייה) תונחב םינתינ םינמוזמה .םייתניב רבועה עובש לכ לש ופוסב ןמוזמב תוערפמ
 םילעופהש ,אצמנו .(םפוג הלא םילעבל תכיישה תלוכרמה־תונה — 10תערך>-8110!)־ב
 הדעוה") ".תונחה לש ינשה דצב םתוא םיאיצומו תונחה לש הז דצב םינמוזמה תא םיחקול

 (.192 ׳םמ .38 ׳מע ,1864 ןודנול /׳ןח ןובשחו ןיד ,םידלי תקסעהל
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 סחי לש הרוהטה הסיפתה ליבשב ,אופיא ,בטומ .ןכמ־רחאל אלא ומולשת לע אב
 הזוחב םכסומה וריחמ תא דימת לבקמ הדובעה־חוכ לעב יכ ,העש יפל חיננש ,הז

 .ותריכמ םע דימ
 הילעבל םלשמ ןוממה לעבש ,ךרעה לש ותעיבק ןפוא אוה המ ,וגא םיעדוי ,ןכ םא
 ןוממה־לעבש ,שומישה־ךרע .הדובעה־זזוכ לש ,הנימב־תדחוימ הרוחס ,רתוא לש
 ¬שכ לש הכירצה ךילהת םע ,שממ שומישה םע קר הלגנ ,ןיפילח לש ךרדב לבקמ

 ןוממה־לעב הנוק ,ב׳דיכו םלג־ירמח ןוגכ ,הז ךילהתל םישורדה םירבדה לכ .הדובעה
 הדובעה־חוכ לש הכירצה־ךילהת .אלמה םריחמ תא ןדעב םלשמו תורוחסה־קושב
 ,הדובעה־חוכ לש ותכירצ .ךרע־ףדוע לשו הרוחס לש רוצייה־ךילהת דחאכ אוה

 ךכיפלו .רוזחמה־םוחתל ץוחמ וא קושל ץוחמ תישענ ,תרחא הרוחס לכ לש התכירצכ
 ,תוירבה לכ יניעל חותפו םירבדה־ינפ לע קר ןכושה ,הז ןאוס םוחתמ ונא םישרופ

 לש רתסה־םוקמ לא םהירחא ךליל תנמ לע ,הדובעה־חוכ לעבו ןוממה־לעב םע דחי
 1<ז0 34מ!6x0654 31106;1;11 סת 1ג1181מ683 :םושר וילא הסינכה־ףס לעש ,רוצייה

 — םג אלא ןוהה רציימ דציכ קר אל ,הלגתי ןאכ ,[קסע יניינעב אלא םיסנכנ ןיא]

 ,ףוס־ףוס ,חרכומ םיחןרה־תיישעת לש דוסה .רצייתמ ,ןוה ותוא ,ומצע אוה דציכ

 .תולגתהל
 דוקימה תעונת הלח ויתולובג ךותבש ,תורוחס יפילח לש וא רוזחמה לש םוחתה
 ןאכ .םדאה לשי הדילמ־תוימזל שממ ןדע־ןג תמאב היה ,הדובעה־חוכ לש רכממהו
 לש רכומו הנוק ןכש !תוריח .םאתנבו ןיינק ,ןויווש ,תוריח אלא םיטלוש ןיא
 םיתרוכ םה .ךכ ידיל םאיבמ ישפחה םנוצר קר — הדובעה־חוכ לש לשמל ,הרוחס
 ־רמג אוה הזוחה .קוחה יפל םהיתויוכזב םיווש ,ןירוח־ינב םישיאכ הז םע הז הזוח
 םה ןיא ןכש !ןויווש .ףתושמ יטפשמ יוטיב ידיל םהיתונוצר םיעיגמ וב ,האצות
 טנלאויוקא םהיניב םיפילחמ םהו ,הרוחס־ילעב תקזחב אלא הזל הז םיקקדזמ
 דחא לכ ןכש !םאתנב .ולשב אלא השוע וניא דחא לכ ןכש !ןיינק .טנלאויוקאב
 סחיימוי דחי םתוא ןמזמש הז ,ידיחיה חוכה .ומצע לע אלא ותעד תא ןתונ וניא םהמ
 םהיניינע לש ,דחוימה םחוור לש ,ימצעה םעצב לש חוכה אוה ,הזל הז םתוא
 םהמ דחא םושו דבלב ומצעל קר גאוד דחא לכש ינפמ ,ךכ םושמ אקודו .םייטרפה
 לש שארמ הרוזג הינומראה תוכזב — דחאכ םלוכ םה םימייקמ ,ורבחל גאוד וניא
 ־יחוור לש לעפמה תא קר — רתויב־תימומרע החגשה לש התגהנהב וא ,םירבדה

 .ללכה ןיינע לש ,םיברה תלעות לש ,םהלש ןילמוגה

 ־יפילח לש וא ,טושפה הרוחסה־רוזחמ לש הז םוחתמ םישרופ ונאש םע
 [1יי 1־06-1:1־3(161■ ■^11^31־18] טוידהה רחסמה־שפוח־שיאש ,םוחת ותוא — ,תורוחסה

 לש הרבחה לע וטפשמ ץורחל ידכ ,הדימ־הנק ףאו םיגשומו תועד וכותמ באוש
 ־רתסלק תצקמב הנתשנ רבכש ,ונילע המוד ירה — רכשב־הדובעהו לאטיפאקה
 דעוצ רבעשל־ןוממה־לעב .[<11:311131;13 561־801136] ונלש הזחמה־ישיא לש םהינפ
 זרוזמ ךלהמ דחאה ;ולעופכ הדובעה־חוכ לעב ךלוה ויתובקעב ,טסילאטיפאקכ שארב
 םדאל לושמ ,ןברס ,דרח־ןשייב ינשה *וינפ לע תובישח־תבר קוחצ־תבו ויקסעל
 ־יתלב םולכ־אלו וינפל האור אוה ןיא בוש התעו ,ומצע לש ורוע תא קושל ךילוהש

 .ורוע תטישפ — םא
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 תישילש השרפ

 ועלזזומה׳ ךרעה־ףדוע לש ורוציי

 ישימח קרפ

 ךורעישה ךילהתו הדובעה־וילהת

 חדופעה ךילהת .1

 םע ,וכרוצ הדובעהדדוכ לש הנוקה .הפוג הדובעה אוה הדובעהרדוכב שומישה
 ,ליעפ הדובע־חוכ [80111] לעופב ןורחאה השענ ךכ ידי לע .ורכומ תא דיבעמ אוהש
 תא םלגל ודיב היהיש ידכ .דבלב [!!01011118] חוכב ןכל־םדוק היהש המ ,לעופ

 קפסל םידעונה םיצפחב ,שומיש־יכרעב לכ־םדוק המלגל וילע ,תורוחסב ותדובע
 שומיש־ןרע ןוהה־לעב ליבשב ןיקתהל הווצמ לעופהש ירה .אוהש גוס לכמ םיכרצ
 הנתשמ וניא ,םיסכנ לש וא ,שומיש־יכרע לש םרוציי .םיוסמ הרוחס־גוס ,דחוימ
 שיש ,ןאכמ .וחוקיפבו ןוהה־לעב ליבשב השענ הז רוצייש ,ךכ ידי לע יללכה ועבטב

 .איהש לכ תמיוסמ תיתרבח הרוצב תולת אלל הדובעה ךילהתב לכ־םדוק ןודל

 םדאה ךוותמ הז ךילהתב ;עבטהו םדאה ןיבש ךילהת לכ־םדוק איה הדובעה
 אוה .וילע חקפמו ורידסמ ,עבטה ןיבו וניב םירמוחה־ףוליחב אוה־והשעמ ידי לע
 ־תוחוכ תא עינמ אוה .עבטבש־רמוחה תמועל עבט־חוכ תקזחב דמועו־עיפומ ופוג
 ־רמוח תא ומצעל סכנל ידכ ,ודיו וחומ ,וילגרו ויתועורז םה ,ופוגב םיעובטה עבטה
 הצוחמש עבטה לע וז העונתב עיפשמ אוהש םע .ולשדייחל התואנ הרוצב עבטה
 םימודרה םירשכה תא חתפמ אוה .ומצע לש ועבט םג דחאכ הנתשמ ,ותוא הנשמו ול
 תורוצב ןאכ םירומא םירבדה ןיאו .הז לש ויתוחוכ־קחשמ לע ותורמ תא הפוכו ועבטב
 םידמוע ונאשמ .היחה תמגוד ,םירציבש־תויטנ ךותמ תואבה ,הדובעה לש תונושאר
 רבכ — ומצע לש הדובעהרדוכ רכומ תקזחב תורוחסה־קושב עיפומ לעופהש ,בצמב
 תישונאה הדובעה ןיידע הטשפ אל וב ,בצמ ותוא יאמקה ןמזה תפוקת לא קחדנ
 הדובעה תא םיחינמ ונא .םירציבש־תויטנ ךותמ האבש וז ,הנושארה התרוצ תא
 םושמ ןהב שיש ,תוישע המכ עצבמ שיבכע .דבלב םדאל תדחוימה וז התרוצב

 דחא אל ךכב תשייבמו ,הלש הןעשה־יאת תא .דנוב הרובדו !גרואה תולועפל ןוימד
 הלועמה לש החוכמ םיאנבב עורגה לש וחוכ לודג םלואו .םדא־ינבמ םיאנבה ןמ
 ותונבל אב אוהש ינפל ,וחומב אתה תא רבכ הנבו דמע הלהש ,ךכב — םירובדב
 רבכ ךילהתה תליחת םעש ,האצות םלועל האב הדובעה ךילהת לש ופוסב .הןעשב
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 טלחומה דרעה־ףדוע לש ורוציי

 .דז אלו ,תילאידיא היןה הל התיה רבכ ,רמוא הווה ,לעופה לש ויומידב תמייק התיה
 תא םג הז יעבטב אוה םישגמ ז יעבטה לש ותרוצ יוניש ידיל אוה םרוגש דבלב
 וילעו קוח תריזגב הנפואו ותיישע ךרד תא תעבוקה איהו ,ול העודיה ,אוה־ותילכת
 וירביא תעיגי דצב .דבלב דדוב השעמ הניא וז תופיפכו .הינפב ונוצר תא ףוכל
 התואו ;בל־תמישכ הלגתמש הז ,יתילכתה ןוצרה הדובעה־ךשמ לכל שורד ,םילעופה
 העוציב ןפואו הדובעה לש הנכות םצעש לככ ,הריתי הדימב השורד בלה־תמיש
 הדובעב ותאנה תתחופש לככ ,ונייה ,לעופה לש ובל תא ךושמל תוחפ םייושע

 .םיינחורהו םיינפוגה ,אוה־ויתוחוכ קחשמכ

 הדובעה וא תיתילכתה הלועפה :םה הדובעה־ךילהת לש םיטושפה תודוסיה
 .הדובעה־יעצזנאו הדובעה־אשונ ,הפוג

 םימימ םדאה תא תדייצמה וז ,(ללכב םימה ףא תילכלכ הניחבמו) המדאה
 האשונכ אוהרתיישע תפסות אלב תמייק ,1ןכומה ןמ היחמ־יעצמאבו תונוזמב םימודק
 ןמ םתוא תשלות אלא הניא הדובעהש ,םירבדה לכ .תישונאה הדובעה לש יללכה
 .עבטה ידימ םדאל םינמוזמה הדובע־יאשונ םה ,שממ הלוכ־המדאה לא רבוחמה

 םיעדוגש ,ץעה ןכו ;ותוא םיגדו ,םימה ןמ ,ותויח םוקממ ותוא םירקועש ,גדה ןוגכ
 ־אשונ■ םא ולאו .המדאה ידיג ךותמ התוא םירוכש;-,תכתמה ןכו ;דע ירעיב ותוא
 וניפב יורק אוה ירה — תמדוק הדובע ךותמ ,לוכיבכ ,ןנתסנ רבכ ופוג הדובעה
 ־רמוח לכ .הדרפה־הפיטש וישכע הנועטה ,הורכש,רחאל תכתמה ןוגכ .םלג־רמוח
 ־אשונ והזיאו .םלג־רמוח שמשמ הדובע־אשונ לכ אל ךא ,אוה הדובע־אשונ םלג

 .הדובעה ידי לע יוניש רבכ וב לחש לכ — י םלג־רמוח שמשמה הדובעה

 ןיבל וניב ונתונ לעופהש ,םימצע לש בכרה וא ,םצע אוה הדובעה־יעצמא -
 תונוכתב לעופה שמתשמ .הדובעה־אשונב ותלועפל ךירדמ ול שמשיש ,הדובעה־אשונ
 אוה־ותילכת יפל ןליעפהל ידכ ,םימצעה לש תוימיכה ,תוילאקיזיפה ,תוינאכמה
 יתלב הטילש לעופה טלתשמ וילעש.,םצעה .2םירחא םימצע לע טלתשהל יעצמאכ
 ומצעל לטונ אוה םא טרפ — הדובעה־יעצמא אלא ,הדובעה־אשונ וניא ,תיעצמא
 ־יעצמא םישמשמ דבלב ופוג ירביא קר ןאכש ,תוריפ ןוגכ ,םינכומ היחמ־יעצמא
 ־ירביא לע ףיסומ םדאהש ,דביא: ,ותלועפ רישכמל ופוג יעבטה השענ ךכו .הדובע
 תשמשמ המדאהש םשכ .שדוקה־־יבתכל דוגינב — תיעבטה ותומד תא ךיראהל ,ופוג
 איה .הדובע־יעצמאל ירוקמ קשנ־תיב תשמשמ איה ךכ ,םדאה תונוזמל ןומדק םסא
 המדאה .דכו ,רזוג ,ץחול ,קחוש אוה הבו ,הקרוז אוהש ,ןבאה תא ,לשמל ,ול תנמזמ

 ־תולת אלל ,הטעומ תומכב אלא תויוצמ ןניא תוירוקמה המדאהדוורצותש ןויכמ" 1
 םוכס ריעצל ול םינתונש ךרדכ ,עבטה ידימ ונתינ וליאכ ,לוכיבכ ,ונילע המוד ןכ־לע —םדאב
 :טראויטס סמי י ׳ג) ".ורשוא תא אוצמל לכויש תוצירחה ךרד לע ותולעהל ידכ ,טעומ

 (.116 ׳טע ,ן ךרכ ,1770 ןילבוד ׳צוה ,״תינידמ הלכלכ לש תונורקע״
 :עוצימה־תלועפב ללכב הנותנ תוימומרעה .התונצ1עכ — הנובתה לש התוימומרע״ 2
 הז םילעפנו־םילעופ ויהישו הז לע הז םיעיפשמ ויהיש ,םימצעל [הנובתה] איה תנתונ הנה
 איה ןיא ןכ־יפ־לע־ףאו — הז ךילהתב ןירשימב תברעתמ איהש אלב ,םה־םעבט יפל הזמ
 .ןושאר קלח "הידפולקיצנא" :לגה) ".דבלב הלש התילכת תא אלא המשגה ידיל האיבמ

 (.382 ימע ,184(! ןילרב .,״הקיגולה״
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 ךורעישה ךילהתו הדובעה־דילהת .5

 השורד תואלקחב ,דדובע־יעצמא שמשתש ידכ אלא ,חדובע־יעצמאל תכפהנ המצע
 הדימב ,ההובג ,תוחתפתה תגרד ןכו ,םירחא חדובע־יעצמא לש המילש הרוש רבכ
 ירה ,תמיוסמ הדימב חדובעה־ךילהת חתפתנשמ ,ללכבו .3הדובעה־חוכ לש ,תיסחי
 :םדא־־ינב לש רתויב תוגלפומה תוליחמב .םידבועמ הדובע־יעצמאל רבכ קוקז אוה
 םידבועמה ,םיפדצו תומצע ,ץע ,ןבאמ ץוח .ןבא לש ןיז־ילכו הדובע־ילכ םיאצומ ונא
 הדובעה־יעצמא לש ישארה דיקפתה תושונאה לש היתודלות תישארב ןתינ ,םלוכ
 ידי לע התברתנו התנתשנ רבכ הפוג איהש ,היחה — רמולכ ,תפלואמה היחל
 םייוצמ וללהש יפ לע ףא — הלא לש םתריציו הדובע־יעצמאב שומישה .4הדובעה
 הדובעה־ךילהת ליבשב םה םינייפוא — םימיוסמ תויח־יגוס לצא טבנ תרוצב רבכ
 ־לעב" תרדגהב םדאה תא ןילקנארפ רידגמ ךכיפלו ,םדאה לש ונימב־דחוימה
 תעדונה תובישח התוא . [״31001-111^111^ 3מ1מ131״] ״הדובע־ילכ רציימה יח
 ןמ ורבעש תויח־לש־תודוד לש ןוגראה לע דומעל ידכ ,תומצע־ידירש לש הגבימל

 .דדבח־תודוצת לע דומעל ידכ ,הדדבע־יעצמא לש םידירשל םג תעדונ ,םלועה
 ,ןהב השענש המ תניחבמ וזמ וז תולדבנ תוילכלכ תופוקת ןיא .ופלחש תוילכלכ

 קר אל הדובעה־יעצמא .5ןהב השענ ,הדובע־יעצמא וליאב ,ךיא תניחבמ אלא
 םינייצמ םג אלא ,םדאה לש הדובעה־חוכ תוחתפתהל הדימ־הנק םה םישמשמש
 םפוג הדובעה־יעצמא ןיבמ .הדובעה תישענ םכותבש ,םייתרבחה םיסחיה תא םה
 םשב ארקהל םייואר םמוכיסב וללה — םיינאכמה ה־חבעה־ירישכמ יכ ,התא אצומ
 לש התרכהל םיקהבומ םינמיס םהב שי — ,רוצייה לש םירירשהו תומצעה תכרעמ
 ־ילכ אלא םישמשמ םניאש ,הדובעה־יעצמאב שישמ רתוי ,תיתרבח רוציי־תפוקת
 םשב ללכ ךרדב ארקהל םייואר םמוכיסב וללה ;.דדובעה־יאשונ ליבשב לוביק
 קר .םהב אצויכו ,םידכ ,םילס ,תויבח ,תורוניצ ןוגכ ,רוצייה לש םיקרועה תכרעמ

 .א5בושח דיקפת ,םינורחאל ,םהל עדונ תימיכה היישעתב

 ,םימצעה דצב — ויעצמא םע הנומ ,רתוי־הבחרה ותועמשמ לע ,הדובעה־ךילהת
 וז ךרדב הלועפה יכירדמ ,אופיא ,םישמשמו האשונ לע הדובעה תעפשהב םיכוותמה
 ךילהתה לש ותיןה םצעל םישורד םהש ,םיירמוחה םיאנתה לכ תא — תרחא וא
 לוחל לוכי אוה ןיא םהידעלבש אלא ,ךילהתה ךותל רשי םיסנכנ םניא וללה .וללכב
 בוש תשמשמ הז גוסמ יללכה הדובעח־יעצמא .המוגפ הרוצב קר וא רקיע־לכ

 הנומ — 1815 סיראפ ,״תינידמה הלכלכה לש הירואיתה״ :וללכב בולעה ורוביחב 3
 םישמשמה ,הדובע־יכילהת לש הכורא הרוש ,קדצבו ,םיטארקויזיפה םע וסומלופב — ל י נ א ג

 .שממ־תואלקחל המדקימ

 תא הפי וגרוס חתפמ (1766) ״ותקולחו רשועה תווהתה לע םירוהרה״ רוביחב 4
 .תוברתה לש היתולחתה ליבשב םיפלואמה יהה־ילעב לש םתובישח

 האנשהה ליבשב תורוחסה יגוס לכמ רתויב םיבושח־יתלבה םה שממ תורתוס־ירבד 5
 .תונוש רוציי־תופוקת לש תיגולונכטה

 ותוחתפתה לע ךכ־לכ טעמ תעדוי ןאכ דע הירוטסיההדוביתכ יכ םא /ב הרודהמל הרעה א5
 הירוטסיה לכ לש אליממו ,םייתרבחה םייחה לכ לש דוסיה.לע ,רמוא הווה ,ירמוחה רוצייה לש
 לע אלו עבטה־יעדמ לש דוסי לע םירקוח ,תוחפל ,ירוטסיח־םורטה ןמזה תא ירה — תיתימא
 ־ילכו רוציי־ילכ לש רמוחה יפל ,הזה ןמזה תא וקליח ךכו ;ירוטסיה רקחמ יורקש המ דוסי

 .לזרבה־תפוקתלו הזנורבה־תפוקתל ,ןבאה־תפוקתל ,ןיז
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 הנקמ איהו [100118 8*811(11] ותדימע־םוקמ תא לעופל הנקמ איה ןכש ,הפוג המדאה
 גוסמ ,דדובעה־יעצמא .(661(10* 61מש10מ!16ז1*) הלועפה־ללח תא ותדובע־ךילהתל
 ,תולעת ,הדובע־יניינב ,לשמל ,םישמשמ ,םה הדובע־תאצות רבכ םפוג־םהש ,הז

 .רכו ,םישיבכ
 לש םתרזעב םדאה לש ותלועפ האיבמ הדובעה־ךילהתב :םירמוא ונאצמנ
 םייתסמ ךילהתה .הליחת־הננכ ךותמ הדובעה־אשונ לש ויוניש ידיל הדובעה־יעצמא
 *יכרצל רשכתנ ותרוצ יוניש םעש ,עבט־רמוח ,שווניש־ךרע — ותרצות .תרצותב

 .דבוע ץפחה־אשונהו ,ץפחב הדובעה המשגתנ .האשונ לא הגוודזנ הדובעה .םדאה

 הנוכתכ ,תרצותב ,וישכע הארנ — החונמ־רסוח לש הרוצב לעופה לצא תיארש המ
 .הווטמ — ותרצותו ,הווט לעופה .הינה לש הרוצב ,החנ

 ,אצמנ ,תרצותה לש ,ותאצות לש הירלקפסאה ךותמ ולוכ ךילהתב לכתסנשכל

 איה המצע הדובעהו ,6םה רוציי־יעצמא ,הדובעה־אשונו הדובעה־יעצזנא ,םהינש יכ
 .7תינרצי הדובע

 וכותל םיסנכנ בוש ,רצות תקזחב הדובעה ךילהת ךותמ שומיש־ךרע אצוי
 .רוציי־יעצמא תקזחב ,םימדוק הדובע״יכילהת לש םהירצות ,םירחא שומיש־יכרע

 רוציי־יעצמא שמשמ ,תחא הדובע לש התרצות אוהש ,ופוג שומיש־ךרע ותוא
 םישמשמ אלא הדובעה ךילהת לש האצות קר אל םה םירצותש ןאכמ .תרחא הדובעל

 .ול יאנת ןמזבדב םה
 ןמוזמ התדובע־אשונ תא תאצומה [6x1;!•2,0*1\ז6] הקופת־לש־היישעתה דבלמ
 תחלופ איהש הדימב קר — תואלקחה) רכו גויד ,דיצ ,תורכמ ,ןוגכ ,עבטה ןמ
 שמשמה אשונב היישעתה יפנע לכ םיקסוע ירה — (הלותב־עקרק הנושארה םעפב
 רבכ ופוג אוהש ,הדובעה ךותמ רבכ ןנתסנש ,הדובע־אשונב ,ונייה ,םלג־רזנוח
 םהב תוארל םיליגרש ,םיחמצו תומהב .תואלקחב םיערזה ןוגכ .הדובע לש רצות
 אלא ,הרבעש הנשה ןמ ילוא םדא־תדובע לש האצות םהש קר אל ,עבטה־ירצות

 ,תורוד לע תורוד תוכשמנו־תודימתמ תורומת לש האצות םה םויה לש םהיתורוצב

 ירה ,דוהיב הדובעה־יעצוכאל רשאו .םדאה לש ותדובעב ,םדאה לש )חוקיפב ושענש
 .רבעשל־הדובע לש הימושיר תא רתויב־תיחטש הריקס וליפא הלגת עירכמה םבורב
 ־רמוחכ ורוצייב ףתתשיש לוכיו ,רצותל דוסי־רמוח שמשיש רשפא םלג־רמוח
 לע םחפ םילכאנש ךרדכ ,הדובעה־יעצזנא ידי לע לבאנ רזע־רמוח ותוא .דבלב רזע
 תפסות אוה שמשמ וא ;אשמדנוס ידי לע ריצח ,לגלג ידי לע ןמש ,הנוכמה ידי
 ,ןבולמ־אל דבל רולכ םיפיסומש ךרדכ ,רמוחב יוניש וב ררועל ידכ ,םלגה־רמוחל
 םירמוח ןוגכ ,הפוג הדובעה תיישעל עייסמ אוהש וא ;רמצל עבצ ,לזרבל םחפ
 רזע־רמוח ןיבל דוסיה־רמוח ןיב לדבה ותוא .הכאלמה־תיבב הקסה וא הראה יכרצל

 *יעצמא םשב ןיידע דוצינ אלש גד,ד תא ,לשמל ,םירוקש אוה סקודאראפ יכ ,המוד 6

 םיגד םידצ ויהיש ,האצמא תוירבה ואיצמה אל ןיידע ,םלואו .םיגדה־דיצ ליבשב רוציי
 .םיגד םהב ןיאש םימב

 *ךילהת לש הפקשהה־תדוקנ ךותמ הלוע איהש יפכ ,תינרצי הדובע לש וז הרדגה 7

 .יטסילאטיפאקה רוצייה־ךילהת יבגל רקיעילכ הקיפסמ הניא ,טושפה הדובעה
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 םיימלגה םירמוחה ןמ דחא ףא ןבש ,שממ תימיכה היישעתב ירמגל שטשטימ
 ,8רצותה לש רמוחכ עיפומו־רזוח וניא ןאכ ושמתשנש

 ירה ,םינוש תלעות־ישומישל אוה ןותנו ול תובורמ תונוכת םצע לכו ליאוה
 ,לשמל ,ןגד .רתויב םינוש הדובע־יבילהתל םלג־רמוח שמשל ופוג רצות ותוא לוכי

 תקזחב .רכו ,תומהב־לדגמל ,יאנייל ,ןלימע לש ןתשרחל ,ןחוטל םלג־רמוח שמשמ
 ךותמ רצותכ אצוי םחפה .דנה .ומצע לש ורוצייל םלג־רמוח אוה השענ םיערז

 .רוציי־יעצמאב הילא סנכנו תורכמה־תיישעת

 םגו הדובע־יעצמא םג דחא הדובע־דילהתב שמשמ ופוג רצות ותואש שיו
 ,דוביעל דמועה םלג־רמוח ותוא ,רקבה שמשמ ,לשמל ,תומהבה םוטיפ םע .םלג־רמוח

 .לבזה תנקתהל יעצמא םג
 ליבשב םלג־דמוחל בוש ךפהייש לוכי ,הכירצל תרמגומ ומויק־תרוצש ,רצות
 תא האיצומ הדובעהש שיו .ןיי ליבשב םלג־רמוח םהש ,םיבנעה ןוגכ ,רחא רצות
 ־רמוח .דבלב םלג־רמוחכ אלא שומישל תנתינ איה ןיאש ,ולאכ תורוצב התרצות
 ןוגב — הגרדהבש ־רצות ארקייש בטומו — רצות־םלג ארקנ הזב בצמב יורשה םלג
 םלג־רמוח ותואש שי ,אוה רצות ופוג אוהש יפ לע ףאו .רכו ,םיטוח ,ןפג־רמצ
 םהב שמשלו־רוזחל תנמ לע ,םינוש םיכילהת לש תוגרד־םלוס רובעל ךירצ ןושאר
 והאיצויש ,ןורחא הדובע־ךילהתל עיגיש דע ,שדח הרוצ־יונישב םעפ לכו ,םלג־רמוחכ

 .רמגומ הדובע־יעצמא וא רמגומ היחמ־יעצמא תקזחב הצוחה
 םאו הדובע־יעצמאכ םא ,םלג־רמוחכ עיפוי שווניש־ךרע םא :םידמל ונאצמנ
 הדמעב ,הדובעה־ךילהתב ול דעונה ודוקפיתב ןיטולחל יולת הז רבד — רצותכ

 .םידועיה םתוא םינתשמ ,וז הדמעב יוניש לחשמו ,וב ספות אוהש

 ,םישדח .דדובע־יבילהת ךותל רוציי־יעצמא תקזחב םירצות םיסנכנשמ :ךכיפלו
 ־םימרוג אלא םישמשמ םה ןיא בוש .רצות לש יפוא ,םייפוא תא םה םיחפקמ בוש
 ןיאו הייווטל־יעצמא אלא ךלפב האור הווטה ןיא .היחה הדובעה ליבשב םיצפח
 הייווט־רמוח ילב תווטל רשפא־יא :יאדו .הייווטל אשונ אלא ןתשפב האור אוה
 םתוא לש םתואיצמ תא שארמ םיחינמ הייווטב םיליחתמשמ ,ןכ־־לעו .ךלפ ילבו
 םירצות םה ךלפהו ןתשפה םא ,תפכיא אל בוש ופוג הז ךילהת ךותב םלוא .םירצות
 רצות אוה םא םחל לש ותליכא תעשב תפכיא אלש םשכ ,רבעשל־הדובע לש
 םיאיבמ רוצייי־יעצמא םא .ךפיהל .רכו ,הפואה ,ןחוטה ,רכיאה לש רבעשל־תודובע
 ירה ,רבעשל־הדובע לש םירצותב םביט הלגינ הדובעה־ךילהתבש ךכ ידיל
 רניכסה תא וננורכזב .דפי־הפי הלעמ תכתוח הניאש ןיכס .םילגנ םה םהיתונורסחב
 וב המלענ ,הפי רצותה הלע .ב רזשה תא — דימת םיכלוהו־םיערקנה םיטוח ;א

 .רבעלש־הדובעמ ול ואב תוישומישה ויתונוכתש ,ךוויתה תדבוע ןיטולחל

 .תלעות־תרסח אלא הניא ,הדובעה־ךילהתב שומיש ידיל האב הניאש ,הנוכמ
 ץעה ,הדולח הלעמ לזרבה .יעבטה םירמוחה־ףוליח ידי לע סרהיל הפוס ןכמ ץוח

 רזעה־ירמוח ןיבו ,"ת131;161ץ3" ;שממ םלגה־רמוח ןיב ןיחבמ ךרוטש8
 (''1*131:161־68 "םירישכמ־םירמוח" םשב רזעזז־רמוח תא הנכמ הילוברש ;"1ז13{:01־131^׳׳
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 .תלקלוקמ הנתוכ אלא םניא בוש ,םירזשנ םניאו םיגראנ םניאש ,הגירא־יטוה ,ביקרמ

 םכפהלו ,םיתמה תייחתל םררועל ,הלא םירבד זוחאלו־ךושמל תבייח היחה הדובעה
 ,הדובעה שא םתוא הכחילשמ .םישמממו םיישממ שומיש־יכרעל חוכב שומיש־יכרעמ

 ־ךילהתב םחידוקפית אלמל חור םהב חפוהשמ ,חלש םיפוג תקזחב שמשל ורשכוהשמ
 םשל לבא ,םיכלוהו־םילכאנ םה וישכע םג םנמא — םתוחילשו םגשומ יפל ,הדובעה
 ,םישדח םירצות לש ,םישדח שומיש־יכרע לש םתריציל תודוסי ושמשיש ,תילכת

 ךותל רוציי־יעצמאכ םאו ,טרפה לש ותכורצתל היחמ־יעצמאכ םא ,םנכהל םייוארה
 .שדח הדובע־דילהת

 םג אלא ,םה הדובעה־ךילחת לש ויתואצות קר אל —םייוצמ םירצות םא ,ןכבו
 ,היחה הדובעה םע םעגמ ,רמולכ ,וכותל םתסנכה ינשה דצמ ירה ,ומויק־יאנת

 ־יכרעכ סתקזחב רבעשל־הדובע ירצות םתוא שממלו םייקל הדיחיה ךרדה תשמשמ
 .שומיש

 הליאומ איה ,העצמאו האשונ תא ,םיירמוחה היתודוסי תא הלבמ הדובעה
 הכירצה ןמ תלדבנ תינרצי הכירצ התוא .הכירצ־לש־ךילהת איהש ,אצמנו ,םתוא
 טרפה לש היחמ־יעצמאכ םירצותה תא תלכוא הנורחאהש ,ךכב תילאודיווידניאה
 ליבשב ,הדובעה ליבשב היחמ־יעצמא תביחב םתוא תלכוא הנושארה ולאו ,יחה
 ןכרצה אוה תילאודיווידניאה הכירצה רצותש ,ןאכמ .טרפה לש ליעפה ותדובע־חוכ

 .ןכרצה ןמ הנושה אוה רצות — תינרציה הכירצה תאצות ולאו ,ופוג
 הרבמ הדובעהש אצוי ,םה םירצות רבכ םפוג־םה האשונו הדובעה־יעצמאש לכ
 ־יעצמא תקזחב םירצות הלבמ איהש רמולכ ,םירצות לש םרוציי ךרוצל םירצות

 םדאה ןיב אלא שחרתמ הדובעה־ךילהת ןיא ותישארב המ :םלוא .םירצות לש רוציי
 וב שמשל םיכישממ ןיידע וישכע םג ךכ ,ותיישע־תפסות ילב תמייקה המדאה ןיבו
 עבט־רמוח לש ףוריצ םושמ םהב ןיאו עבטה ןמ ול םיאבה ,הלאכ רוציי־יעצמא

 .םדא־תדובעו

 והירה ,םיטשפומהו םיטושפה ויתודוסי לע והונראיתש יפכ ,הדובעה־ךילהת
 יאנת ,םדא־יכרצ ליבשב ייעבטה לש וסוכינ ,שומיש־יכרע תנקתהל תיתילכת הלועפ
 ןיא ךכיפלו ,םדא־ייחל יחצב עבט־יאנת ,עבטהו םדאה ןיבש םירמוחה־יפילחל יללכ
 לכל אוה ףתושמ ,ןכ לע רתי ;הלא םייח לש םהיתודוצמ הרוצ םושב יולת אוה
 ותקיזב לעופה תא ראתל ךרוצ לכ היה אלש ירה .תחאכ תויתרבחה םהיתורוצ
 ןיאש םשכ .ונייד — ,ןאכמ וירמחו עבטה ,ןאכמ ותדובעו םדאה .םירחא םילעופ לא
 ךות ,תולגל לכות אל ךכ ,םלדיג ימ ,םיטיחה לש םחיר יפל שחנל לוכי התא
 ירזכאה טושה ץחלב םא ,שחרתמ אוה םיאנת הליאב ,הדובעה־ךילהתב תולכתסה
 ותוא עצבמ םא ,ןוהה־לעב לש הדרחה וניע תחגשהב וא םידבעה־שגונ לש
 ועצבמש וא ,ותמדא לש םידחא □ 0^01-3.] םינאדפ דבעמ אוהש ךות ,סוטאניצניצ

 .9ודיבש ןבאב היח תיממ אוהש םע ארפה

 ארפה לש ןבאב ס נ ר ו ט לנולוק הלגמ — ןויגה לש איש — הז םעטמ יכ רשפאו
 אוהש ןושאר לקמ ;הפודרה היחב קרוז ארפ,דש ,וז הנושאר ןבא״ .ןוהה לש ותישאר תא
 תא ונא םיאור ךכב — ודי גישתשמ הלעמל יולתה ירפה תא ףוטקלו־דירוהל ידכ ספות
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 ,ונממ ונשרפ.[111 8ן>6 טסילאטיפאקה] ותווהתהב ונלש ןוהה־לעב לא .רוזחנ
 תא :הדובע־ךילהתל םייחרכהה םימרוגה לכ תא תורוחסה־קושב הנקש רחאל
 החמומכ .הדובעה־חוב וא ישיאה םרוגח תא ,רוצייה־יעצמא וא סיצפחה־םימרוגה
 — דחוימה וקסעל םיאנה הדובעה־תוחוכו רוצייה־יעצמא תא ול רחב הדח ןיע לעב
 תא דורצל ונלש ןוהה־לעב שגינ הנהו .הלאב אצויכו ,םיילענ־תיישעת ,הייווט
 ־חוכ לש ואשונל אוה ןתונ ,רמולכ ;הדובעה־ודוכ תא ,ודי לע היונקה הרוחסה
 ועבטש ,וילאמ ןבומ .ותדובע ידכ ךות רוצייה־יעצמא תא ךורצל ,לעופל ,הדובעה
 ־לעב ליבשב ועצבמ לעופהש ,ךכ ידי לע הנתשמ וניא הדובעה־ךילהת לש יללכה
 ךאיה — םימיוסמה הדובעה ןפואו ךרדה םג םלוא .אוה־ומצעל ועצבל תחת ,ןוהה
 העש יפל תונתשהל םייושע םניא םה ףא — םיטוח םירזוש ךאיהו םיילענ םיניקתמ
 יפכ הדובעה־חוכ תא תחקל אוה סונא הליחתמ .ןוהה־לעב ןאכל קחדנש ידי לע
 ־תפוקתב החתפתהש יפכ ,הז לש ותדובע תא ףא :רמוא הווה ,קושב ואצומ אוהש
 םע ופוג רוצייה־ןפוא לש ותונתשה .םלועב ןוה־לעב םייק היה אל ןיידעש ןמז
 ןכ־לעו ,רחואמב אלא לוחל הלוכי הניא ,ןוהה לש ותורמל הדובעה לש התופיפכ

 .ךכ־דחא קר הב ןודל שי

 הדובעה־חוכ לש ותכירצ־ךילהתכ עצבתמ אוהש יפכ ,הדובעה־דילהת ,הנהו
 .ןבימב־תודחוימ תועפות יתש וב תולגתמ ,ןוהה־לעב ידיב

 ןוהה־לעב .לעופה לש ותדובע תכייש ולו ,ןוהה־לעב לש וחוקיפב דבוע לעופה
 רוצייה־יעצמאב ושמתשיש ,התכלהכ תעצובמ אהת הדובעהש ,ךכ לע דיפקמ
 אלש ,רמולכ ,הדובעה־רישכמ רמתשיו םלג־רמוח זבזבתי אלש ,ונייה ,םתילכתל

 .הדובעב ושומיש ךרוצ יפכמ רתוי הלבתי

 ,יעצמא־יתלבה ןרציה לש אלו ,אוה ןוהה־לעב לש וניינק — רצותה :תינשהו
 ךייש ירה .הדובעה־חמ לש ימויה ךרעה תא ,לשמל ,םלשמ ןוהה־לעב .לעופה אוה
 רכשש סוס לש ןוגכ ,תרחא הרוחס לכ לש השומישכ ,הז לש ושומיש דחא םויל ול
 ־חוכ לעב ,ןכאו > הרוחסב שומישה ךייש ול ,הרוחסה תא הנקש ימ .םוי תדובעל
 ןמל .רכמש שומישה־ךרע תא אלא ןתונ וניא ,ותדובע תא ןתונ אוהש םע ,הדובעה
 ,ותדובע־חוכ לש שומישת־ךרע ךייתשנ ןוהה־לעב לש הכאלמה־תיבל סנכנש עגרה
 ןוהה־לעב הנקש ,וז היינק םע .ןוהה־לעבל ,הדובעה איה ,הז לש ושומיש ,רמולכ
 תודוסיה לא ,הז יח םסות־דמוח ,הפוג הדובעה תא ףריצ ירה ,הדובעה־זווכ תא
 ןיא ולש ותפקשה־תדוקנמ .ול םיכייש םה ףאש ,תרצותה לש התווהתהל ,םיתמה
 אוה ןיאש אלא ;הדובעה־חוכ אוה ,הנקש הרוחסה לש התכירצ אלא הדובעה־ךילהת
 הדובעה־ךילהת .רוציי ־יעצמא דוע הל ףיסוי ןכ םא אלא הרוחס התוא ךורצל לוכי
 ךכיפל .ול םיכיישה םימצע ןיב ,ןוהה־לעב הנקש ,םימצע ןיב שחרתמה ךילהת אוה

 םילגמ ונאצמנ ךכו ,רחא ץפח לש ותשיכר םשל וב עייתסהל ידכ דחא ץפח לש וסוכינ
 הארנ (.71 ,70 ׳םע ,״רכו רשועה רוציי לע הסמ״ :ס נ ר ו ט .ר) ״.ןוהה לש ותישאר תא
 תילגנאה ןושלב 81:0011: המ ינפמ ,םג רבתסמ ןושאר (81001?) לקמ ותוא ךותמ יכ רבדה

 .ןוהל אוה ףדרנ־םש



 טלחומה ךרעה־ףדוע לש ורוציי

 הסיסתה־ךילהת לש תרצותה ול תכיישש םשכ ,איה ולש ,הז ךילהת לש ותרצות
 .10ול רשא תונייה ףתרמב

 דורעישה ךילהת .2
 ךא .רכו ,םיילענ ,םיטוח ,אוה שווניש־ךרע — ןוהה־לעב לש וניינק — רצותה
 ,תיתרבחה המדיקה לש הסיסב תמיוסמ הדימב תווהמ ,לשמל ,םיילענש יפ לע ףא

 םיילענה תא רציימ אוה ןיא — ןיטולחל אוה המדיקה־שיא ונלש טסילאטיפאקהו
 ונעמלו ומשל ותוא םיבהואש ,םצע שומישה־ךרע ןיא תורוזוסה־רוצייב ,ללכבו .ןמשל
 םושמ אלא ללכב שומיש־יכרע םירציימ ןיא ןאכ .[<רח׳0מ ע(מ16 ןוסחע 1111-מ16מ16נ
 תורטמ יתש — ונלש ןוהה־לעבו .ןיפילחה־ךרע לש ויאשונ ,ירמוח עצמ םהש לכו
 דעומ אהיש ץפח ,ןיפילח־ךרע ול אהיש שומיש־ךרע רצייל אוה הצור ,תישאר .ול
 ־םוכסמ הבורמ אהי הכרעש ,הרוחס רצייל אוה הצור ,תינשו ,הרוחס — הריכמל

 ,הדובעה־חוכו רוצייה־יעצמא לש ,הרוצייל תושורדה תורוחסה לש םיכרעה

 ־ךרע אל רצייל אוה הצור .תורוחסה־קושב ופסכ בטיממ ערפמל־םליש םתרומתש
 אלא דבלב ךרע אלו ,ךרע אלא דבלב שומיש־ךרע אל ,הרוחס אלא דבלב שומיש

 .ךרע־ףדוע םג

 אלש אוה רורב ירה ,תורוחס־רוצייב ןאכ רבודמו ליאוה ,רבד לש ותימאלו
 ־ךרע לש איה תודחא הפוג הרוחסה המ .ךילהתה לש דחא דצב אלא ןאכ דע וניגד
 ךילהתו הדובע־ךילהת לש תודחא תויהל בייח הרוציי ךילהה ףא ,ךרעו שומיש

 .ךרע־תריציל
 .ךרע־תריציל ךילהת תקזחב םג רוצייה־ךילהתב ,אופיא ,ןודנו ואוב

 המשגתנש הדובעה תומכ ידי לע עבקנ הרוחס לכ לש הכרעש ,ונא םיעדוי
 רבד .תיתרבח הניחבמ הרוצייל יחרכהה הדובעה־ןמז ידי לע ,הלש שומישה־ךרעב
 ,הדובעה־ךילהתמ האצותכ ונלש ןוהה־לעב גישהש ,רצותה יבגל םג הפי וחוכ הז.

 .רצות ותואב המשגתנש הדובעה תא הליחת בשחל שיש ירה

 .םיטוח ,לשמל ,הקנ
 .הנתוכ טנופ 10 לשמל ,םהלש םלגה־רמוח לכ םדוק היה שורד םיטוחה תנקתהל

 התוא הנק ןוהה־לעב ןכש ,הנתוכה לש היווש תא קודבלו אובל ךירצ התא ןיא

 הז לוגלג ;ןוהב םלוגלגל םדוק לח םירצותה לש [^קק10ן>נל131:1011■] םסוכינ" 10
 ׳טע ,1841 סיראפ ׳צו!ד ,״ינע וא רישע״ :הילוברש) ״.סוכינ ותואמ םתוא רטופ וניא
 היחמ־יעצמא לש תמיוסמ תומכ תרומת ותדובע תא רכומ ידאטלורפהש םע" (.54 ,53

 לש םסוכינ .תרצותב קלח לכ לע רומג רותיו רתומ אוה אצמנ ,(8,ח1)1,0וז181011116מ16מ1:)
 רצותה .ל״נה םכסהה ידי לע ללכו ללכ הנתשמ אוה ןיא ;םדוקמכ םוכינ ותוא ראשנ םירצותה
 לש תינדפק הנקסמ יהוז .היחמה־יעצמאו םלגה־ירמוח תא קפיסש ,ןוהה־לעבל ולוכ ךייש
 הרומג ןיינק תוכז ול תדהוימ לעופ לכ :ךכמ רפיהה ,היה ובש דוסיה־ןורקעש ,סוכינהיקוח
 : 70 ׳מע ,"דכו תינידמ הלכלכ לש תודוסי״ :לימ ם מ י י ׳ג (.58 ׳מע ,םש) ״.אוה־ותרצותב
 לש קר אל אוה ןיינק־לעב טסילאטיפאקה ירה ...םתדובע דעב רכש םילבקמ םילעופה םא"
 םא .(011)16 ן&זנסט!• £1150) הדובעה לש מנ אלא ,(רוצייה־יעצמא לש :ותננכ) ןוהה
 ־רסוח בוש ,תושעל םיגהונש דרדצ ,הדובע־רכשכ םימלשמש המ םג וכותב ללוכ ןוה גשומה
 ,םהינש תא ךויח, הלמה תללוכ וז תועמשמב .דוחל ןוה לעו דוחל הדובע לע רבדל אוה םעט

 ".ןוהו הדובע



 ךורעישה ךילהתו הדובעה״דילהת .5

 ,הדובעה המולג רבכ הנתוכה לש הריחמב .םיגניליש 10־ב ,לשמל ,הכרע יפל קושב

 לכאנש!ךלפה־רמוחש ,חיננ דועו .תיללכ תיתרבח הדובע תקזחב ,התנקתהל השרדנש
 ידיל ואבש הדובע־יעצמא ראש םג ונליבשב גציימ הז רמוח — הנתוכה דוביע םע
 תרצות איה םיגניליש 12 לש בהזדוומכ יכ ,חיננ םאו .םיגניליש 2 וכרע — שומיש
 ומשגתנ םיטוחבש לכ םדוק אצוי ירה ,הדובע־ימי ינש לש וא ,הדובע־תועש 24 לש

 .הדובע־ימי יגש

 ךלפה־ךמוחשו התרוצ תא התניש. הגתוכהש ,הדבועה הכובמב ונאיבת לאו
 טנלאויוקא ,לשמל ,םיטוח םיטנופ 10 ירה ,ךרעה־קוח יפל .רקיע־לכ םלענ לכאנש

 ךרעל = םיטוח םיטנופ 40 לש ךרעה םאב — ךלפ 1/4 דועו הנתוכ םיטנופ 10־ל םה

 הדובע־ןמז ותוא שורד םא ,רמולכ ,םלש ךלפ לש ךרעה+.הנתוכ םיטנופ 40 לש
 הדובע־ןמז ותוא גצוימ ונינפלש הרקמב .האושמה יפגא ינשמ רשא םיכרעה רוצייל
 אלש ידה ."ךלפ״ו "הנתוכ" שומישה־יכדעב םעפו ,"םיטוח" שומישה־ךרעב םעפ ופוג

 תחת ,הנתוכהו ךלפהש .הנתוכב וא ךלפב ,םיטוחב הלגתמ אוה םא ,ךרעל ול תפכיא
 ,ןילמוג־רשק הייווטה־ךילהת ךותב הזל הז ורשקתנ ,הז דיל הז טקשב םיחנומ ויהיש

 ןיאש םשכ ,םכרעב עגונ הז רבד ןיא — םיטוחל םכפוהו םשומיש תורוצ תא הנשמה
 טנלאויוקאב ,טושפ ןיפילח־השעמ ךות ,םיפלחומ ויה וליא ,םכרעב העיגנ םושמ

 .םיטוח לש

 רוצייל שורדה הדובעה־ןמזמ קלח אוה הנתוכה לש הרוצייל שורדה הדובעה־ןמז

 אוהו .םיטוחה ךותב אוה זונג ךכיפלו ,םלג־רמוח םהל תשמשמ הנתוכהש ,םיטוחה
 ־יא ותכירצ וא ויזליב ילבש ,ךלפה־דמוח לש ורוצייל שורדה הדובעה־ןמזב ןידה

 .11הנתוכה תא תווטל רשפא

 שורדה הדובעה־ןמזב ,ונייה ,םיטוחה ךרעב םינד ונאש הדימב :רמוא הווה
 תניחבמ הזמ הז םילדבנו םינוש ,םידחוימ הדובע־יכילהת םתוא ירה ,םתנקתהל

 ,יולבה ךלפה־רמוח תאו הפוג הנתוכה תא רצייל ידכ לוחל םיכירצש ,םוקמהו ןמזה

 םיבלש םהב תוארל ונידיב תושרה — ךלפו הנתוכמ םיטוח ךכ־רחא ןיקתהל ידכו
 ־הדובע ,םיטוחב העוקשה הדובעה לכ .דיחיו דחא הדובע־ךילהת לש םיפוצרו םינוש
 שורדש ,הדובעה־ןמז םא ,ןיטולחל תובישח־תלוטנ הדבוע אלא וז ןיאו .איה רבעשל

 "רבע־לש־רבע" ונמזו ,ןכל־םדוק לח ,םיטוחה לש םתווהתהל תודוסיה רוצייל היה

 ,םויסה־ךילהתב ןירשימב הב ושמתשנש הדובעה ולאו ,[?11181111^1111נ6ע£601נ11111]

 .[?0מ£6ס*ז1מ1נ "רבע" ונמזו [??£*686118] הווהה לא רתוי הבורק ,הייווטה םע

 ןיא בוש ,הדובע־ימי 30 רמאנ ,הדובע לש תמיוסמ תומכ הכירצמ תיב תיינב םא
 הדובעה־םוי םא ,תיבב עקשוהש הדובעה־ןמז לש ללוכה־םוכסב םולכ אלו הנשמ הז

 ךכו .ןושארה הדובעה־םוי לש ותסינכ רחאל םימי 29 רוצייה ךותל םנכנ 3סדד
 ןודלו ,הדובעה־יעצמאבו הדובעה־רמוחב ללכנה ,הדובעה־ןמז תא תחקל ונא םיאשר
 הדובעה התוא ינפל ,הייווטה־ךילהת לש תמדוק הגרדב קר אצוה וליאכ שממ וב

 .הייווט לש הרוצב הנורחאל הפסותנש

 םג אלא ,ןירשימב ןהב תעקשומה הדובעה ידי לע קר אל עפשומ תורוחסה דרע" 11
 תעייתסמ הנושארה הדובעהש ,םיניינבו םירישכמ ,םילכב העקשוהש הדובע התוא ידי לע

 (.16 לנע ,״תינידמ הלכלכ לש תונורקע״ :ו ד ר א ק י ר) ״.םהב
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 טלחומה ךרעה־ףדוע לש ורוציי

 םיוטיב לע םיאבה—ךלפהו הנתוכה לש—רוצייה־ירישכמ לש םיכרעה :אצמנ
 .תרצותה ךרע לש וא םיטוחה־ךרע לש םיביכרמ־םיקלח םה ,םיגניליש 12 לש ריחמב
 תמאב ודעונ ךלפהו הנתוכהש ,איה הבוח ,תישאר .םיאנת ינש םייקל שיש אלא
 הז ןיאו .םיטוח םהמ ושענש ,איה הבוח ונינפלש הרקמב .שוו׳ניש־ךרע לש ורוצייל
 אשונהש ,אוה חרכה לבא ;אשונ ול שמשמה שומישה־ךרע ותוא והמ ,ךרעל ול בושח
 אוהש ,הדובע־ןמז ותוא אלא עקשוה אלש ,איה היינשה החנהה .שומיש־ךרע היהי
 דחא טנופ אלא שרדנ וניא םא :ןכבו .םינותנה םייתרבחה רוצייה־יאנת יפל יחרכה
 דחא טנופ תנקתהבש ,אוה רוסיא ירה — םיטוח דחא טנופ תווטל ידכ ,הנתוכ
 לש ונוימד םאו .ךלפה יבגל ןידה אוהו .הנתוכ דחא טנופמ הלעמל וכרצי םיטוח

 ןיא ןכ יפ לע ףא — לזרב לש אלו ,בהז לש ךלפב שמתשהל ואיש© ןוהה־לעב
 ,תיתרבח הניחבמ תיחרכהה הדובעה תא אלא םיטוחה־ךרע ליבשב ןובשחב םיאיבמ

 .לזרב־יכלפ לש םרוצייל יחרכהה הדובעה־ןמז תא ,רמולכ
 .םיטוחה ךרעב ,ךלפו הנתוכ ,רוצייה־יעצמא לש םקלח המ ,ונא םיעדוי התע
 אלא ונל ןיא בושו .הדובע ימי ינש לש ירמוח־םוליג וא ,םיגניליש 12 אוה הווש

 .ותדובעב הנתוכל ףיסומו אב ומצע התטהש ,ךרעה־קלחב ןודל
 הנודנש וזמ ןיטולחל הנוש תואר־תדוקנמ וישכע הב ןודל ונילע — וז הדובע
 :תיתילכת הלועפב היה רבודמ ,הדובעה־ךילהתב ונדמעשכ .הדובעה־ךילהת תעשב
 — םיטוחה רתוי םיחבושמ ןכ ,רתוי תיתילכת הדובעהש לככ .םיטוחל הנתוכ ךופהל
 יוניש התיה הנוש הווטה לש ותדובע .םידמוע םניעב םיאנתה ראש לכש ,החנהב
 יביטקייבואו יביטקייבוס יוליג ידיל אב הז ינושו ,תוינרציה תודובעה ראש לכמ ילוגס
 ־יעצמא לש דחוימה םעבטב ,דחוימה התיישע־ןפואב ,הייווטה לש תדחוימה הרטמב

 ־יעצמא תניחב םה ךלפו הנתוכ .התרצות לש דחוימה שומישה־ךרעב ,הלש רוציי
 לכ ,הז דגנכ .םיילילס־םיחתות םהב תושעל רשפא־יא םלוא ,הייווטה תדובעל היחמ
 ןיא ,ךרע־לש־רוקמ תשמשמ איהש לכ ,רמולכ ,םיכרע־תרצוי הווטה לש ותדובעש
 ןאכ בורקש המ — וא ,םיחתותה־חדוק לש ותדובעמ םינפ םושב הנוש איה
 ־יעצמאב ושממתנש ,ךלפה־ןיקתמו הנתוכה־לדגמ לש םהיתודובעמ — ונניינעל
 ,הנתוכ־לודיג — הלא תוכאלמ תולולע וז םתוהז תמחמ קר .םיטוחה לש רוצייה
 ,תיתומכ הניחבמ אלא הזמ הז םינוש םניאש ,םיקלח שמשל — הייווטו ךלפ־תנקתה
 התוכיאב ןאכ םירומא םירבדה ןיא בוש .םיטוחה ךרע לש ,ופוג ללוכ־ךרע ותוא לש
 .טושפ ןיינמל הנתינ וז תומכו ,דבלב התומכב אלא ,הנכותבו הביטב ,הדובעה לש
 ,הארנ ןלהל .תעצוממ תיתרבח הדובע ,תטושפ הדובע איה הייווטהש ,ונא םיחינמ

 .םולכ אלו הז רבדב תונשל ידכ ךכב ןיא ,וזל תדגונ החנה לבקנ םאש
 החונמ־רסוח לש הרוצמ דימת הדובעה תכלוהו־תרבוע הדובעה־ךילהת תעשב
 תחא העש לש הפוסב .ץפחבדוומשגתה לש הרוצל העונתה תרוצמ ,היוהה תרוצל
 תומכ׳ המשגתנ הנתוכבש ירה * םיטוח לש תמיוסמ תומכב הייווטה־תעונת תגצוימ
 תעקשה ,ונייה ,הדובע לש העש :םירמוא ונא .תחא הדובע־תעש ,הדובע לש תמיוסמ
 הדימב קר ןאכ הבושח הייווטה־תדובע ןכש > תחא העש ךשמב הווטה לש םייחה־חוכ
 תילוגסה התדובע םושמ הב שיש הדימב אלו ,הדובע־חוכ תעקשה םושמ הב שיש

 .הייווטה לש
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 לש הלוגלג ךשמב ,רמולכ ,ךילהתה ,ךשמבש ,ךבל תעדונ תערכמ תובישח.
 הבוח,םא .תיתרבח הניחבמ יחרכהה הדובמה־ןמז אלא ךרצנ אהי אל ,םיטוחב הנתוכ
 ךשמב וכפהיי ,םיעצוממ םייתרבח רוציי־יאנתב רמולכ ,םיניקת םיאנתב יכ ,איה
 הדובע־םוי ותוא קר ירה ,םיטוח טנופ ב־ל הנתוכ טנופ א הדובע לש תחא העש
 טנופ ב><12־ל הנתוכ טנופ.א א 12 וב םיכפהנ;,םא ,תועש 12 לש הדובע־םויל בשחנ

 .ךרע־רצויכ בשחנ תיתרבח הניחבמ יחרכהה הדובעה־ןמז ,קר ןכש .םיטוח

 ,ירמגל רחא רואב ,ןאכ םיארנ תרצותהו םלגה־רמוח ףא ,הפוג הדובעה המו
 םלגה־דמוח לש וניד ןיא .ומצע הדובעה־ךילהת לש הירלקפסאה ךותמ םיארנ םהשמ
 ,םיטוחל השעמל אוה ךפהנ וז הגיפס םע .תמיוסמ הדובע־תומכ לש ןגפמ ןיד אלא ןאכ

 ,םיטוחה ,תרצותה ולאו .הייווטה תרוצב הדובעהדווכ ול ףסותנו וב .עקשוהש םושמ

 ווטנ םא .הכותב הגפס הנתוכהש ,הדובעל הדימ־הנק אלא וישכע תשמשמ הניא
 םינייצמ ירה ,םיטוח טנופ 12/3־ל וללה וכפהנ וא הנתוכ. טנופ 12/3 תחא העשב.
 ,תרצות לש תומיוסמ תויומכ .הדובע־תועש 6 םהב וגפסנ יכ ,םיטוח םיטנופ 10

 ,הדובע לש תומיוסמ תויומכ אלא תוגציימ ןניא בוש ,ןויסנה יפל ןתוא עבוק תתאש

 העש לש ירמוח־םוליג אלא וללה ןיא .שרקנש הדובע־ןמז לש תומיוסמ תויומכ
 .תיתרבח הדובעל דחא םוי לש ,תועש יתש לש ,תחא

 ןאכ — םיטוח התרצותו הנתוכ הרמוחש ,אקוד הייווט־תדובע איה הדובעהש
 ,רמולכ ,אוה תרצות ופוג הדובעה־אשונ םא ,תפכיא אלש םשכ ,ךכב תפכיא אל

 זא יכ ,םחפה־תורכמב אלא הייווטה־תיבב אל לעופה קוסע היה ילמליא .םלג־רמוח
 ,תמיוסמ תומכש ,ןכ היה תאז־לכבו .עבטה ידימ ןמוזמ ,םחפה ,הדובעה־אשונ היה

 הדובע לש תמיוסמ תומכ תגציימ ,וצורעמ שלתנו הרכנש ,םחפ לש ראטנק ,דיגנ
 .הגופס

 ומשגתנ םכותבו ,םיגניליש 3 = ימויה וכרעש ,ונחנה הדובעה־חוכ תריכמ םע
 תעצוממה תומכה תא רצייל ידכ וז הדובע־תומכ תשרדנ :רומאל ,הדובע תועש 6
 ־העשב ךפוה ונלש הווטה םא ,הנהו .דחא םויל לעופה ליבשב היחמה־יעצמא לש

 טנופ 10 ךופהי תועש ששב ירה ,12 םיטוח טנופ 12/3־ל הנתוכ טנופ 12/8 תחא הדובע
 הנתוכה תגפוס הייווטה־ךילהת לש ותוהש ךשמב :ןכבו .םיטוח טנופ 10־ל הנתוכ
 ,אצמנ .גניליש 3 וכרעש ,בהז־תומכב גצוימ הדובע־ןמז ותוא .הדובע־תועש 6 הכותל

 .גניליש 3 לש ךרע הנתוכל הל ףסונ הייווטה־השעמ םצע ידי־לעש

 ומשגתנ .םיטוח טנופ 10 לש ,תרצותה לש ללוכה־ךרעב ןנובתנו ואוב התעו
 גפסנ הדובע־םוי !/2 ,ךלפה־רמוחבו הנתוכב םילולכ םימי 2 ,הדובע ימי 2ן/2 םהב
 ןכ םא .גניליש 15 לש בהז־תומכב גצוימ הדובע־ןמז ותוא .הייווטה־ךילהת םע
 וריחמו ,גניליש 15 ידכ — םיטוח טנופ 10 לש םכרע דגנכ לוקשה ריחמה הלוע

 .סנפ 6ר גניליש 1 הלוע םיטוח דחא טנופ לש

 .הערפמכ־ןתינש ןוהה ךרעל הווש תרצותה ךרע .ההותו דמוע ונלש ןוהה־לעב

 אל ןוממש אצמנו ,ךרע־ףדוע דימעה אל ,ךרעתשה אל הערפמכ־ןתינש ךרע ותוא
 ¬קושב ואצוה גניליש 15־ו ,גניליש 15 אוה םיטוח טנופ 10 לש םריחמ .ןוהל ךפהנ

 ,טלחהב םייתורירש ןאכ םירפסמה 12
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 טלחומה ךרעה־ףדוע לש ורוציי

 ■םימרוגה לע — ךה־ונייה הזו — וא ,תרצותה לש התווהתחל־תודוסיה לע תורוחסה
 3*ו לכאנש ךלפה־רמוח לע גניליש 2 ,הנתוכ לע גניליש 10 :הדובעה־ךילהת לש

 ןכש ,םיטוחה לש ךרעה חפתש ,םולכ אלו ןאכ ליעוי אל .הדובעה־חוכ לע גניליש
 ־חוכו ךלפה ,הנתוכה ןיב ןכל־םדוק וקלחתנש ,םיכרעה םוכס אלא ולש וכרע ןיא
 חמוצ ןיא — םייוצמ םיכרע לש ,הז־ןיעמ ,דבלב טושפ רוביח ךותמ ז הדובעה
 ־םדוק םג ךא ,דחא םצעב וישכע וזכור הלא ם׳יכרע .13ךרע־ףדוע םלועל חמצי אלו

 ררופתנ הז םוכסש ינפל ,גניליש 15 לש ןוממה־םוכסב םיזכורמ וללה ויה ןכל
 .תורוחס־יחקמ השולשב

 םיטוח דחא טנופ לש וכרע .הימתהל ידכ הב ןיא ,המצעל איהשכ ,האצותה
 םלשל ונלש ןוהה־לעב בייח םיטוח טנופ 10 דעבש ירה ,סנפ 6־ו גניליש 1 הווש
 ־יונב יטרפה ותיב תא הנוקו קושל ךלוה אוהש ןיב .גניליש 15 תורוחסה־קושב
 הלועפ אל ,לכות אל םלועל — ותונבל םילעופ דימעמ ומצע אוהש ןיבו רומגו

 .תיבה תשיכרב עקשוהש ןוממה־םוכס תא תוברהל ,היינש הלועפ אלו הנושאר

 ירהו :ןעטיו אובי ,תיראגלווה הלכלכב קרפ עדוי אוהש ,ןוהה־לעבש רשפאו
 ךרדה םלואו .ןוממ רתוי ונממ תושעל ,ינוממ תא הערפמב־יתתנשכ יתנןכ ,דתיה וז
 אלב ןוממ תושעל 1תנןכ התיהש רשפא ךכ שממו ,תובוט תונוכ הפוצר םונ,דיג,ד לא
 הרוחסה תא הנקא .אבהל .יתלקלקב יתוא וספתי אל בוש :םייאמ אוה .14רצייל
 ־ילעב ,ותירב־ינב לכ םא םלוא .הרוצייב יפוג־ינא דוע קוסעא אלו ,קושב ןכומה־ןמ
 .ןתינ הליכאל אל — ודיבש ןוממהו ? קושב הרוחס אצמי ןכיהמ ,ותומכ ושעי ,ןוהה

 לוכי :ילש תושירפה תדימ לע םכתעד ונת :תוצלמנ רבדמ ליחתמ אוה ירהו
 יתנקתהו תינרצי הכירצ םתוא יתכרצ הז תחת .ידיבש גנילישה 15 תא זבזבל יתייה
 .תוילכ־רסומ אלו ,םיטוח ותושרב וישכע אוה קיזחמ וז תוכזב ךא .םיטוח םהמ

 המ ,ונל הרוה הלה ירהש ,זותצוא־רבוצ לש ודיקפת ךותל בוש לופיל ול הלילחו
 היהת .ותוכז תא חפקמ ךלמה ףא םולכ ןיאש םוקמב :דועו .תוריזנה האיבמ תוריפ
 הכרע ןכש ,הדעב סרפ ןתיל םולכ אלו ןאכ ןיא ירה — היהתש המ ותושירפ תוכז
 תורוחסה־יכרע םוכס דגנכ אלא לוקש וניא ,ךילהתה ךותמ הלבקתנש ,תרצותה לש
 ¬קחוד אוה ליחתמ תאז תחת .הלצמ הלצמ רכשש ,ךכב ,אופיא ,עגריי .וכותל ולטוהש

 אל הדובע לכש ,םיטארקויזיפה לש םתנשמ תתתשומ וילעש ,ידוסיה טפשמה הז ירה 13
 ךרד" .דמועו־םייק טפשמ הז ירה יעוצקמה ןלכלכה ליבשבו ,איה תיביטקודורפ־יתלב תיאלקח
 תא דבל ,לשמל ,םיסחיימש ;םירחא םיצפח הברה לש םכרע תא דחא ץפחל םיסחיימש ,וז
 םיבוש םיכרע לש תובכש־תובכש םיפרצמו־םירבוצש ,רמוא הווה !דבה־גרוא לש ותסנרפ
 ראתמ "רוביח" יוניכה ...םיאתמ ףקיהב ךלוהו־חפות ררעהש ,תמרוג וז ךרד — דחא דרע לא
 ללוכה־םוכסה אלא הז ריחמ ןיא ;הדובעה־ירצות לש םריחזנ הווהתמ הב ,ךרדה תא הכלהכ
 ".ליפכהל ושוריפ ןיא רבסל ,םלואו !דחא ןובשחל ורבוחשו וכרצנש ,םיבר םיכרע לש

 (.599 ׳םע',״רכו יעבטה רדסה״ :הי יוויר הל הד הי םיד מ)
 ידכ ,ונוהמ קלח יביטקודורפה וקסע ךותמ איצוה ,לשמל ,1847 דע 1844 םינשב ,הנה 14
 דמע הקירמאב םיחרזאה־תמחלמ ימיב הנהו .לזרב־תוליסמ לש תוינמב תורספס ךותל וליטהל
 הנתוכה תסרובב קחשל ידכ ,בוחרל תשורחה לעופ תא ךילשהו ,תשורח,ד־תיב תא לענו

 .לופרבילבש
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 ,אופיא ׳דלי — .רכממ םשל םתוא יתרצי ירהו .םיטוחב תלעות יל ןיא :עבותו

 — דבלב ומצע יכרצל אלא םיצפח אבהל רציי לא — הרתי תוטישפב — וא ,םרכמיו

 ־קודב יעצמא תרותב ךולוק־קאמ ולש תיבה־אפור ול שיגה רבכש ,הפורת התוא
 םולכ :תוירוחאה וילגר לע דמענו דרמתמ אוה ךא .רוצייה־ףדוע תפיגמ דגנכ הסונמו

 ךותב ,דבלב ולש ופוג־ירביאב תורוחס רצייל ,הדובע־תורוצת ןיקתהל לעופה לכוי
 לוכי דבלב וב קרו ותועצמאבש ,רמוחה תא ודיב יתתנ ינא אל םולכ ?חצה ריוואה

 .דב םייוצמ ,לודגה .דבורב ,הדבודהש ןויכמו ?ותדובעל ףוג־לש־תומד ןתיל אוה

 הנתוכב ,ילש רוצייה־יעצמאב יתמרתש ינא אל םולכ — ותומכ לכ־ירסח םישנרב

 לעופל קר אלו ,הלוכ הרבחל ךורע־ןיאל הבושח תוריש־תמורת ,ילש ךלפבו ילש

 רכש בשחל יאשר ינא ןיא יכו ? היחמ־יעצמאב דוע ויתסנרפ ךכ לע ףסונש ,דבלב
 ךפהש םע ,תוריש תחת תוריש לעופה ול למג אל םולכ ,םלוא — ? הז תתיש דעב

 ללכ ןאכ םירומא םירבדה ןיא ירה :דועו ? םיטוחל ךלפה תאו הנתוכה תא

 םאו הרוחס לש םא ,שומיש־ךרע לש הליעומ הלועפ אלא תוריש ןיא .13םיתורישב
 לש ךרע לעופל םליש אוה .ןיפילחת־ךרעב םירומא םירבדה ירה ןאכו .16הדובע לש

 3 לש ךרע .דנתוכל ףיסוהש ךות ,קוידב טנלאויוקא ול ריזחה לעופהו .גניליש 3

 ןוהה ףקותב וישכע דע העדדווחז ,ונדידי .ךרע תחת ךרע ול ריזחה — גניליש
 אל ? יתדבע אל ימצע ינא םולכ :ולעופ לש העונצה ותדמעל םואתפ רבוע ,ודיבש

 יתדובע םג ןיא םולכ ? הווטה־תדובע לע ןוילעדויגשמ לש ,חקפמ לש הדובע יתישע
 [מ1£ז1ג£61-] להנמה םג ןכו ופוג ולש [0ע61-100]5:61•] הדובעהדויגשמ ? ךרע תרצוי וז

 תא הריאמ קוחצ־תב ךות שבלו הלה רזח רבכ םייתניבו .םהיפתכ םיכשומ ולש

 .איה ןיא .םייגיע־תזיחא אלא התיה אל ונינפב שרדש השרד התוא .םדוקה ופוצרפ

 ,םיפודש יאבה־ירבדו םילפת םיצורית םתוא לכ .תחא הטורפ וליפא ויניעב הלש

 ךכ לעש ,תינידמה הלכלכה לש םירוספורפה ליבשב אוה חינמ ,הלאב אצויכו הלאכ
 לוקשי דימת אל ויקסעל ץוחמש ,רשפא !אוה השעמ שיא — ומצע אוה .םתסנרפ

 .תושעל וילע המ דימת עדיי־עודי ויקסעב ךא ,ויפמ תאצויה הלמ לכ

 ,םיגניליש 3 הלע הדובעוו־חוכ לש ימויה־וכרע .קויד רתיב רבדב ןייענו ואוב
 םישורדה היחמה־יעצמאש םושמ ,רמולכ ,הדובע־םוי תיצחמ ופוג וב המשגתנש םושמ
 ,רבעשלדדדובעה םלוא .הדובע־םוי תיצחמ םילוע הדובע,ד־חוכ לש ורוצייל םוי־םוי

 ירזו (ןתנשמ) רתוי־בוט וא רתוי לטונש ימ לכ ,םלואו ...טשקתהו רטעתה ,ראפתה" 15
 ,לזגו הבינג ידי לע םישועש ךרדכ ,קזנ אלא ורבחל תוריש השע אלש ,ושוריפו ;ךשנ הז
 שיאה־תשא אלה .דסחו תוריש תמאב אוה "ורבחל דסחו תוריש תושעל" יורקש המ לכ אל
 חצורל בר תוריש ועוצקמב השוע שרפ .וזל ,רז האנהו בר תוריש םימרוג ףאונהו תפאונה
 רויפיפאה ידיסח .םדא־ינבו המדא דודשל ,םיכרדב םטסלל ול רזועש ידי לע שאדדלושו
 ',םיחצרמ ,םיפרוש ,םיעיבטמ םה םלוכ י תא אלש ,ךכב ונמולש ישנאל בר תוריש םילמוג
 םישרגמ ,םייחב ונתאמ םידחא ,תאז לכב ,םה םיריאשמ אלא :אלכה־תיבב ובקריש םיריאשמ
 ־ןיאל בר תוריש וידבעל השוע ומצע ןטשה וליפא .םהל רשא לכ תא םהמ םילטונ וא ,םתוא
 ".םוי־םוי םישענה םיניוצמו םילודג דסחו תוריש ,רשעמ אלמ םלועה :לכה־ךס ...רועיש

 (.1540 גרבנטיו .״רכו ךשנה דגנ וסיטיש ,תדה־ינהוכ לא״ :רת ו ל ןיטראמ)
 ,אופיא ,ןבוי" :ראשה ןיב ,14 ימע ,״תינידמה הלכלכה תרוקיבל״ב ךכ לע ינא ריעמ 16

 ןוגכ ,םינלכלכ לש םיוסמ גוסל לומגל בייח (86ז״ע106) ,תוריש, גשומהש ,תורישי המ
 ".איטסאב .סו ייס .ב .י
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 ,ונייה — התושעל הדובעה־חוכב שיש ,היחה הדובעהו ,הדובעה־חוכב המולגה וז
 םינוש םירועיש ינש — הזמ םוי־םוי ותעקשהו ,הזמ םוי־םוי ותקזחהל תואצוהה
 שומישה־ךרע הנהמ היינש הדובע ,ולש ןיפילחה־ךרע תא תעבוק הנושאר הדובע .םה
 ןיא — תועש 24 לעופה לש וייח תא םייקל ידכ הדובע ־םוי תיצחמ השורדש .ולש
 הדובעהדווכ לש וכרע :ןאכמ .םימת םוי דובעלמ ודיב בכעל ידכ םינפ םושב ךכב
 — םיכרעב־שרפה ותוא .םה םינוש םירועיש ינש — הדובעה־ךילהת םע וכורעישו

 לש הליעומה ותנוכת .הדובעה־חוכ תא הנקו אבשכ ,ותעד תא ןוהה־לעב ןתנ דכ לע
 חרכהבש־יאנת אלא .דתיה אל ,םיילענ וא םיטוח ןיקתהל אוה לוכיש ,ןורחאה הז
 הרוצב תעקשומ אהתש הדובעל הל חרכהש םושמ ,[00מ<11110 8111© (!ט* תסמ]
 ־ךרע היה ןוהה־לעב ליבשב עירכהש המ ,םלואו .ךרע רוציל לכותש ידכ ,הליענמ
 הב שישמ ךרע רתוילו ,ךרעל רוקמ שמשל :הרוחס התוא לש ילוגסה שומישה
 ךכבו .הדובעה־חוכמ לבקל הצור ןוהה־לעבש ,ילוגסה תורישה אוה־אוה .המצע
 ימכ ,הדובע־חוכ רכומה :ןכ םנמאו .תורוחסה־יפילח לש םלוע־־יקוח יפל גהונ אוה
 שומישה־ךרע תא ריבעמו ולש ןיפילחה־ךרע תא שמממ ,תרחא הרוחס לכ רכומש
 *ךרע .ינשה דיעה תא רסמ ןכדבא אלא ןושארה ךרעה תא לבקל לוכי אוה ןיא .ולש

 םשכ ;ורכומל ךייש וניא בוש ,המצע הדובעה ונייה ,הדובעהדווכ לש שומישה
 ןוממה־לעב .םינמשה־רחוסל ךייש וניא בוש רכמנה ןמשה לש שומישה־ךרעש
 ,םויה ךשמל ושומיש ול ךייש ךכיפלו .הדובעה־חוכ לש ימויה וכרע תא םליש

 הלוע םויל הדובעה־חוכ תקזחהש ,הדבועה .םימת םוי לש הדובעה ול תכייש
 ,םימת םוי ,דובעל ,לועפל לוכי הדובעה־חוכש יפ לע ףא ,הדובע םוי תיצחמב קר

 — ימויה וכרעכ םיילפכ לודג םויה ךשמב וב שומישה םע רצונה ךרעהש ,אצמנו

 יבגל חופיק םושמ רקיע־לכ ךכב ןיא ךא ,הנוקה חילצהש איה תדחוימ החלצה
 .רכומה

 ךכיפלו .קוחצ־תב ידיל ואיבהש הזו ,בצמ ותוא שארמ־האר ונלש ןוהה־לעב
 תועש ששל אל הדובע־ךילהתל םישורדה רוצייה־יעצמא תא הנדסב לעופה אצומ
 הדובע תועש 6 םכותל וגפס הנתוכ טנופ 10 םא .תועש הרשע־םיתשל אלא ,דבלב

 20־ל וכפהייו הדובע־תועש 12 וגפסי הנתוכ טנופ 20 ירה ,םיטוח טנופ 10־ל וכפהנו

 םיטוח טנופ 20*ב ?ךראומ הדובע־ךילהת ותוא לש ותרצות אהת המו .םיטוח טנופ
 דחא םוי ,ךלפהו הנתוכה לש לכאנה רמוחב םימי 4 !הדובע־ימי 5 וישכע ומשגתנ
 גניליש 30 אוה הדובע ימי 5 לש בהזה־יוטיב ירהו .הייווטה ךלהמ םע הנתוכב גפסנ
 םיטוח טנופ .םיטוח טנופ 20 לש ריחמה ,אופיא ,והז .גניליש 10 ש״יל 1 וא
 ולטוהש תורוחסה לש םיכרעה־םוכס לבא .סנפ 6 גניליש 1 םדוקמכ וישכע הלוע
 ךרע .גניליש 30 אוה םיטוחה ךרע ולאו ;גניליש 27 אלא היה אל ,ךילהתה ךותל
 גניליש 27 וכפהנ ךכו .הרוציי םשל.הערפמב־ןתינש ךרעה לע ב/9 ידכ הלע תרצותה
 ■השעמ ותוא חילצה ףוס־ףוס .גניליש 3 לש ךרע־ףדוע ואיבה םה .גניליש 30־ל

 .ןוהל ךפהנ ןוממ .םיטהל
 'יפילח לש םיקוחה וחפקתנ אל םינפ םושבו ,היעבה לש היאנת לכ ובשייתנ
 לכ דעב םליש ,הנוק תקזחב ,ןוהה־לעב .טנלאויוקאב ףלחוה טנלאויוקא .תורוחסה
 השע ךכ־רחא .הדובעה־חוכ דעב ,ךלפה־רמוח דעב ,הנתוכה דעב ,הכרעכ הרוחס
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 דורעישה ךילהתו ידדובעה־דילהת .5

 ־ךילהת .השומיש־ךרע תא ךרצ אוה :הרוחס הנוקש ימ לכ השועש המ הרוחסב
 םלועל איבה ,הרוחסה לש ךוציי־ךילהת דחאכ אוהש ,הדובעה־חוכ לש הכירצה
 קושה לא ןוהה־לעב רזוח הנהו .גניליש 30 םיוושש םיטוח טנופ 20 לש תרצות
 דחא גנילישב םיטוח טנופ רכומ אוה .הרוחס הליחת וב הנקש רחאל הרוחס רכומו
 אוה ןכ יפ לע ףאו .םכרעמ הטמל וא םכרעמ הלעמל תחא הטורפ אל ףא ,סנפ 6ד
 — ךלהמ ותוא לכ .וכותל הליחת םינכהשמ רתוי גניליש 3 רוזחמה ךותמ איצומ

 לש וכוויתב .וב שחרתמ וניאו רוזחמה־םוחתב וב שחרתמ — ןוהל ונוממ תכיפה
 אלש .תורוחסה־קושב הדובעה־חוכ חקימ ידי לע אוה הנתומש םושמ —, רוזחמה
 .רוצייה־סוחתב שחרתמ הזו ,ךורעישה ךילהתב חתופ קר רוזחמהש םושמ ,רוזחמב
 "םיירשפאה תומלועבש רתויב בוטה םלועב ,בוטבו םולשב ומוקמ לע אב לכה" ךכו
 [10111; ]30111• 10 זמ1611צ <12118 16 מ1611161ג1• 0168 מ1011<168 ]308811)168].

 ליבשב םיירמוח תודוסי 'תושמשמה ,תורוחסל ןוממ ךפוה אוהש םע ,ןוהה־לעב
 יח הדובעדדוכ רידחמ אוהש םע ;הדובעה־ךילהת לש םימרוג וא ,השדח תרצות
 הדובע איה ,רבעשל־הדובע איה ,ךרע ךפוה אוה ירה ,תממודה ןתויפוג ךותל
 ־חור לעב תצלפמ־דש ,ומצע ךרעשמה ךרעל ,ונייה ,ןוהל — התמ הדובע ,המשגתנש

 .הבהא ףוצר וכות היה וליאכ "דבוע" ליחתמש ,םייח
 ,אצמנ ;ךורעישה־ךילהת לא ךרע־תריצי לש ךילהתה תא הוושנו ואוב התעו
 תדוקנל רבעמ אציו ךראוהש ,ךרע־תריצי לש ךילהת אלא וניא ךורעישה ךילהת יכ
 שדח םנלאויוקא םלשנ הבש ,הדוקנ התואל דע אלא ךילהתה ךשמנ אל .תמיוסמ
 לש טושפ ךילהת אוה ירה — ודעב םליש ןוההש הדובעה־חוכ לש וכרע תא ריזחהל
 ךפוה אוה ירה ,האלהו וז הדוקנל רבעמ ךרע תריצי לש ךילהתה ךשמנ .ךרע־תריצי

 .ךורעישה־ךילהתל

 וביט יכ ,אצמנו — הדובעה־ךילהת לא ךרע־תריצי לש ךילהתה תא הוושנ בושו
 העונתה הנודנ ןאכ .שומיש־יכרע תרציימה ,הליעומה הדובעב אוה ןורחאה לש
 לש ךילהתב ולאו .הנכותו התילכת יפל ,תדחוימה הכרד יפל ,תוכיאה תניחבמ
 רבודמ ןיא בוש .דבלב יתומכה ודצמ ופוג הדובע־ךילהת ותוא הלגתמ ךרע־תריצי

 וב ןמזה־לש־ךשמב רבודמ וא ,התלועפ ליבשב הכירצ הדובעהש ,ןמזב אלא ןאכ
 בוש הדובעה־ךילהתב תוסנכנה תורוחסה םגו .ליעומ ןפואב הדובעה־חוכ עקשומ
 הדובעה־חוכ לש ,םדוקפיתב םימיוסמ ,םיירמוח םימרוג תקזחב ןאכ תונודנ ןניא
 ־המשגתנש הדובע לש תומיוסמ תויומככ אלא תובשחנ וללה ןיא .תיתילכתה ותלועפב
 ידי לע תפסונ איהש ןיבו רוצייה־יעצמאב העוקש איהש ןיב ,הדובעהו .םיצפחב
 ךכו ךכ איה הלוע .הנמז־תדימ יפל אלא ןאכ תבשחנ איה ןיא — הדובעה־חוכ

 .דכו םימי ,תועש

 ,שומישה־ךרע לש ורוצייל ךרצנש ,ןמזהש הדימב קד ןיינמב איה הלוע ,םלואו
 לעפיש ךירצ הדובעה־חוכ .ךכב םילפוקמ םירבד המכו .תיתרבח הניחבמ יחרכה
 ליבשב הרבחב לבוקמה הדובע,ד־יעצמא הייווטה־תנוכמ תשמשמ .םיניקת םיאנתב•
 הניקת הנתוכ לעופה לבקיש תחת .די־ךלפ לעופה ידיב ןתיל ןיא בוש — הייווט

 לעופה ךירצי םירקמה ינשב .העירק — העיגנ לכש ,תלוספ לבקיש רוסא ׳הביטב
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 ־רתיו ,םיטוח דחא טנופ לש ורוצייל תיתרבח הניחבמ יחרכהה לע רתי הדובעךמז
 םיצפח,ד־םימרוגל ןיקת יפוא ותואש אלא .ןוממ וא ךרע רצוי אהי אל בוש הז ןמז
 ויפוא אוה ףסונ יאנת .לעופב אלו ןוהה־לעבב אלא יולת וניא בוש הדובעה לש
 לש עצוממה רועישב קזחומ הדובעהדדוכ אהיש ךירצ .ופוג הדזבעה־חוכ לש ןיקתה
 .וב םישמתשמ ונעמלש עוצקמ ותואב לבוקמ אוהש יפכ ,תוזירזו רשוכו תוחמתה

 חוכש ,ןידה ןמ .וביטב ןיקת הדובע־חוכ הדלבעה־קושב הנק ונלש ןוחח־לעב ירהש
 תויביסנטניאה־תגרדב ,החיכשה תוצמאתהה לש עצוממה רועישב עקשוי הז
 לכ לע דרח אוהש םשכ ,הלועמ הרימש ןוהה־לעב רמוש ךכ לע .הרבחב תלבוקמה
 אוהו .םיוסמ ןמז־קרפל הדובעהדזוכ תא הנק אוה .הלטבל אצת אלש ןמז תפיט
 םשלו — הנורחאלו .והומטסליש הצור אוה ןיא .ול עיגמה תא לבקיש ,ךכ לע דמוע

 ־דמוח ךורצל רוסא — דחוימ [00(16 ןישנוע־רפס ןודא ותוא ןיקתה ךכ
 ־יעצמא לש וא רמוח לש זובזב לכ ןכש ,תילכתל־אלש הכירצ הדובע־יעצמאו ימלג
 ןה ןיא ךכ םושמו ,הלטבל ואצוהש המשגתנש־הדובע לש תויומכ :ועמשמ הדובע

 .1ךרעהדוריצי לש תרצותה ךותל תוסנכנ ןניאו ןיינמב תולוע

 יפל — ןאכ .םידבע תדובע לע םסובמה רוצייה תא םירקיימה םימרוגה דהא והז 17
 אלא םמודה הדובעה־ילכמו המהבה ןמ לדבב לעופה ןיא — םינומדקה לש תעלוק הרמימ
 רישכמ איה היינשהו ,(11181;1ןג1מ611111מ1>זס0£116)י לוק־לעב רישכמ אוה ןושארהש ,ךכב
 לוק־רסח רישכמ אוה ישילשהו ,(1ז18^1ג11ן6111:11מ136מב1¥003,16) הצחמל לוק־לעב
 המהבה ושיגריש ,דכ לע דקוש [לעופה] ומצע אוה ךא .(1מ81:נז111מ6111:ן1מ1מ11ג1;11מ1)
 םתיחשמו םימחר״אלב םהב הדור אוהש םע .אוה םדא אלא םתומכ אוה ןיא יכ ,הדובע,ד־ילכו

 .םהמ אוה לדבנש תימצע השגרה התוא ומצעל הנוק והירה ,(ססנב&תבס 1־6) הנאת ךותמ
 םיסג הדובע־ירישכמב אלא שמתשהל ןיאש ,הז רוצייךפואב לבוקמה ,ילכלכה ןורקעה ןאכמ
 הסירהל םינתיב םה ץא םהבש וז תלברוסמ תודבכ תמחמ אקודש ,דואמ דע רמוחיידבכ ,רתויב
 ,אופיא ,אוצמל תלוכי אל וקיסקמ ץרפמ דיל רשא םידבע-תדובע לש תונידמב .הלקנ־לע
 ,המדאב תורבונ ןהש ,קיתע־־יניס הנבמב תושרחמ אלא — םיחרזא,דיתמחלמ הצרפש דע
 לש החוכ" :םנרק .א .י הוושה .הכפהלו העיקב,דל אלב ,תרפרפה וא ריזח השועש ךרדכ
 םידבעדודובע לש תונידמ" ורפסב דטסמלוא .ךליאו 46 ׳מע ,1862 ןודנול ,״תודבעה
 ונלצאש ,הדובעי־ילב ןאכ יל וארה" :ראשה ןיב ,רפסמ [ךליאו 46 ׳מע] "םי!ד־יפ1ח דיל
 ן״דדובע־רכש ול םלשמ אוהש ,ולעופ לע הסמעמל ולפי יכ ,השרמ היה אל ןובנ םדא םוש
 הדובע םיזוחא הרשע תוחפל ,טופשל ינלוכיש המכ דע ,םיפיסומ םתודבכו זרפומה םלקשמ
 םגהו ינלשרה לופיטה תמהמ יכ ,תואדוב םינעוט לכהו .ונלצא םיגוהנה םילכב הדובעה לע
 וא רתוי םילק םירבד ,ןובנ ןוכסח ימעטמ ,םהל רוסמל רשפא־יא ,הלא םילכב םידבעה לש
 םיאצומו ,ונילעופ ידיב הדמתהב םתוא םירסומ ונאש ,הלאכ הדובע־ילכ יכו *םיסג תוחפ
 — היני׳גרידובש ןגד־הדשב דחא םוי אל ףא םייקתהל םילוכי ויה אל ,ןכ ונתושעב חויד
 עודמ :לאוש ינאשכ ףאו .ונא וניתודשבמ רתוי תוחפ וב םינבאו רתוייהונ אוהש יפ לע ףא
 םעט ןתינ ירה — םיסוס םוקמב תודרפב תיאלקח הנחב שמתשהל ,םוקמ לכב ,ןאכ םיגהונ
 תוגהנתהב דומעל םילוכי םיסוסה ןיא יכ ,רתויב עירכמ םעט והזש תודוהל ילעו הכל ןושאר
 ,םימומו תולבה רצק ןמזב םיסוסב םיליטמ דימת וללה ;םישוכה דימת םהב םיגהונש ,וז
 קזנ קזנ,דל אלב ,םייתש וא תחא הדועס םשו הפ הפקלו תוכמ גופסל תולוכי תודרפה ולאו
 הברה ךליל ךירצ יניא ךא .השק הדובעו החנזה ךות תולוחו תונבטצמ ןה ןיא ףאו ,יניצר
 דציכ ,םויב העש לכב טעמכ תואדל ידכ ,בתוכו בשוי יבא ובש ,ירדח ןולחל תשגל אלא
 לש רתלאלדירוטיפ ,קפס אלל ,וירחא ררוג היה ןופצבש ,לופיט — תומהבב ןאכ םילפטמ

 ".ודיבש יבגל ןב גהונ היה רביא לכ טעמכו ,לפטמה־לעופה
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 דורעישה ךילהתו הדובעה־ךילהת .5

 לדבהה :הרוחסה לש חותינה ךותמ םדוק ונילעהש ,הז לדבה :םידמל ונאצמנ
 תרצוי איהש לכ ,הפוג הדובע התוא ויבל שומיש־ךרע איהש לכ הדובעה ןיבש

 .רוצייה־ךילהת לש םינוש םידדצ ןיבש לדבהכ וישכע ונל הלגתנ — ךרע
 אוה ,ךרע־תריציל ךילהת לשו הדובמ־ךילהת לש תודחא תקזחב ,רוצייה־ךילהת
 ,ךורעישל ךילהת לשו הדובע־ךילהת לש תודחא תקזחב !תורוחס רוצייל ךילהת

 .תורוחסה־רוציי לש תיטסילאטיפאק הרוצ ,יטסילאטיפאק רוציי־ךילהת אוה

 ,הדובע התוא םא ,ןיטולחל תפכיא־אל ךורעישה־ךילהת יבגלש ,הלעמל ונוריעה
 הדוכננ וא ,תעצוממ תיתרבח הדובע ,איה הטושפ הדובע ,ומצעל סכנמ ןוהה־לעבש
 ־ההובג הדובעל תבשחנה ,הדובע התוא .רתוי הובג יילוגס לקשמ הל שיש ,תבכרומ
 ויוטיב איה — תעצוממה תיתרבחה הדובעל דוגינב ,רתוי־תבכרומ ,התגרדב רתוי
 ,ןמז רתוי הלע ורוצייש ,רתוי תולודג הרשכה־תואצוה וב ועקשוהש ,הדובע ־חוכ לש

 חוכ לש וכרע רתוי לדג .טושפ הדובע־חוכ לש וכרעמ הכרע לודג ךכיפלו ,הדובע
 ונתואב םשגתמ אוה ךכיפלו ,התגרדב רתוי־ההובג הדובעב םג אוה אטבתמ ירה הז
 ־לדבהה היהיש תמ היהי ,ךא .תיסחי הדימב רתוי־םיתובג םיכרעב — ןמו־יקרפ
 ףרוצהש הדובעהדונמ התוא — ףרוצה תדובע ןיבל הייווטה־תדובע ןיב הגרדבש
 רקיע־לכ תלדבנ הניא ,אוה־ותדובעדדוכ לש ךרעה תא ריזחהל ידכ קר הב שמתשמ
 םדוקמכ .ךרע־ףדוע רצוי אוה הבש ,הדובע לש תפסונה הנמה ןמ תוכיאה תניחבמ
 ךותמ ,הדובע לש תיתומכ תפסות ךותמ אלא םלועל אב ךרע־ףדוע ןיא ,התע ןכ
 ןאכו ,םיטוח־רוצייל ךילהתה לש ןאכ :ופוג הדובעה־ךילהת ותוא לש ךראומ ךשמ

 .!*םיטישכת־רוצייל ךילהתה לש

 "תנמואמ־יתלב״ו "תנמואמ" הדובע ןיב ,הטושפ הדובעו תבכרומ הדובע ןיב לדבהה 18
 לע תוחפל וא ,דבלב תוילשא לע ותצק יונב ("810116(1'' £11(1 "1111810116(118110111•'')
 ךות אלא םייקתהל תוכישממ ןה ןיא בושו ,תוישממ תויהל ולדח ןמזמ רבכש ,תולדבה
 םילעופה־דמעמ לש תומיוסמ תובכשש ,ךכ ךותמ אוה עבונ ותצקו !תרוסמבש־תומכסימ
 ־אולמ תא ףקותב־גישהל ןחוכ רתוי לד ןכ לעו ,תורחאה ןמ רתוי עשי־רסוח לש בצמב תונותנ
 הדובע־יגוס םתואש דע ,לודג דיקפת ןאכ תואלממ תוירקמ תוביסנ .ןתדובע־חוכ לש וכרע
 ־דמעמ לש תיזיפה ותייוה השלחנש םוקמב :לשמל .הזב הז םמוקמ תא םיפילחמ םמצע
 רוציי ןהב יוצמש ,תוצראה לכב ןוגכ —,תיסחי תוחוכ־תסיפא ידכ דע הלדלדינו ,םילעופה
 ,םירירש־חוכ הברה תושרודה ,תוסג תודובע ללכ ךרדב תוכפהנ חתופמ יטסילאטיפאק
 הדובע תגרדל תודרויה ,הברהב רתוי תונידע תודובע תמועל תובכרומ תודובעל תושענו
 רתוי ההובג הגרד (1כנ:1<:1{:13נז61•) יאנב לש ותדובע תספות ,לשמל ,הילגנאב הנה !הטושפ
 ־תנתוכ זזוג לש ותדובע תינמנ ינשה דצמ .קשמד־תמקר םקור לש ותדובע תפפותשמ הברהב
 איה הקיזמ הז םעו בר ינפוג ץמאמב■ איה הלועש יפ־לע־ףא ,(£1181:1311 001161') הפיטק
 המ יכ ,ונוימד לע תולעהל ךירצ םדא ןיא ,בגא ."הטושפ" הדובע לע — תואירבל דואמ
 ותדובעב בושח ףקיה תומכה תניחבמ ספות ["810116(118110111•"] ״תנמואמ הדובע״ יורקש
 הילגנאב רתויו םינוילימ 11 לש םמויק ססובמ ,גנייל לש ובושיח יפל .םעו םע לכ לש
 היה הזכ — םינוילימ 18 לש הייסולכואה רפסממ םיכנמש רחאל .הטושפ הדובע לע (םלוובו)
 ־םיחרוא ,םינצבק הצחמו־ןוילימו םיליצא ןוילימ — ורוביח תא בתכ אוהש םימיב דפסמה
 ילבקמ תוברל ,ינוניבה דמעמב שפנ 4.650.000 םיראשנ ירה ,דכו תונוז ,םיעשופ ,םיחרופ
 ,םינוילימ 42/3 לש רפסמ ותואל עיגהל ידכ .רכו םירומ ,םינמא ,םירפוס ,םידיקפ ,הטנר

 ־ילעופ" לכ תא — רכו םיאקנב דבלמ — ינוניבה דמעמבש דבועה קלחה לע הנומ אוה ייה
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 טלחומה דרעה־ףדוע לש ורוציי

 הדובעה תא םצמצל ךרע־תריציל־ךילהת לכב ונא םיבייח ,ינש דצמ
 לש םוי :דיגנ .תעצוממ תיתרבח הדובע לע הדימעהלו התגרדב רתוידדהובגח
 םיכסוחש ירה .19*הטושפ הדובע לש םימי x לע דימעהל שי הגדדב־ההובג הדובע
 דמועה לעופהש ,םיחינמ םא ,חותינה ךותל תוטישפ םיסינכמו ךרוצ־אלל הלועפ

 .יתרבחה עצוממה יפל הטושפ הדובע עצבמ ןוהה לש ושומישל

 ישש קרפ

 הנתשמ ןוהו עובק ןוה

 .תרצותה־ךרע לש ותריציב םקלח הנוש — הדובעה־ךילהת לש םינושה םימרוגה
 התא־יאו — הדובע לש תמיוסמ תומכ הדובעה־אשונל ףיסומ לעופהש םע
 ירה — ינכטה הביטו התרטמ ,ותדובע לש םיוסמה הנכות לע תעדה תא ןתיל ךירצ
 — וכרצנש רוצייה־יעצמא לש םהיכרע ,ינשה דצמ .שדח ךרע אשונ ותואל ףיסומ אוה

 יכרע :ןוגכ ,תרצותה־ןרע לש םיביכרמ־םיקלח תקזחב םתוא םיאצומו־םירזוח ונא
 רוצייה־יעצמא לש םכרעש ,אצמנ .םיטוחה־ךרעב םיאצומ ונא ךלפהו הנתוכה
 ־יעצמא תא םיכפוהש ןמזב הלח וז הרבעה .תרצותה לע ותוא םיריבעמש ךות רמתשמ:
 .הדובעה ידי לע תישענ הרבעהה .הדובעה־ךילחת תעשב איה הלח ,תרצותל רוצייה

 ?דציכ ךא

 ךרע ותדובעב ףיסוהל ידכ תחא :תודובע יתש השוע לעופה ןיא ופוג ןמז ותואב
 ריבעהל ידכ ,רחא חסונב וא ,ןושארה הכרע תא םייקל־רמשל ידכ תחאו ,הנתוכל
 לע ,תרצותה לע — דבוע אוה ובש ךלפה ךרע תאו הדבעמ אוהש הנתוכה ךרע תא
 ךרעה תא םייקמ אוה אצמנ שדח ךרע לש דבלב תפסות ידי לע :אלא .םיטוחה
 ךותב םינשיה םיכרעה םויקו הדובעה־אשונל שדח ךרע תפסוהש ךותמ ,םלוא .ןשיה

 ןמז ותואב םלועל ןאיבמ לעופהש ,וזמ וז ןלוכב תונוש תואצות יתש םה תרצותה

 םילעופה" ויב ורסחי אל []01*10^1^^8] םיאנבה ףאו !רתוייהפי רבש םילבקמה ״היישעתה
 תימואל תוקחד" :גנייל .ס) .םירומאה םינוילימה 11 ,ותטיש יפל ,םיראשנ ךכו .״םינוילעה
 אלא ויתונוזמ דעב ןתיל המ ול ןיאש ,הבורמה דמעמה" (.[ךליאו 51 ׳מע] 1844 ןודנול ,״דכו
 ¬ולקיצנאל תוחפסנ" /׳הבשומ" רמאמב ל י מ ס מ י י ׳ג)".םעה לש ובור־בור אוה ,הליגר הדובע

 (.[8 ׳מע] 1831 ,״הקינאטירב הידפ
 םינלכלכ םא" :סקראמ לשמ אבה עטקה הז םוקמב ףסונ רפסה לש תואצוה המכב *
 בורמ רעיה תא ואר אל ירה ,וז "תיתורירש העד" דגנ ונעטו ואב ןיטינומ םהל ואציש
 ךרד הרומג תוטישפב וזירה ,ינויעה חותינה לש הלובחת לעכ וילע םיזירכמ םהש המ .םיצע
 לע םיאב רתויב תונושה תורוחסה יכרע .לבת יווצק לכב םוי־םוי השעמל הב םישמתשמש
 ירהו .ףסכ וא בהז לש תמיוסמ תומכב ,ונייה ,ןוממב — לדבה םוש אלל םוקמ לכב םיוטיב
 תויצרופורפב םה םידמועו הלא םיכרעב םיגצוימה םינושה הדובעה-יגוס ומצמטצנ דבכ ךכב
 תרציימה הדובע התוא ,ונייה ,דיחיו דחא גוסמ הטושפ הדובע לש תומיוסמ תויומכ לע תונדש

 (.תירבעה ׳צוהה) ".ףסכה וא בהזה תא
 לש םיוסמ דחא גוסל חרכהב הע!כה ,ךרע לש הדימדדנקכ הדובע תרכזנש םוקמ לכ" 19

 'לע בשחל רשפא ,גוס ותוא לא הדובעה־יגוס דאש םיסחייתמ היפל ,היצרופורפה ".הדובע
 (.23 ,22 ׳מע ,1832 ןודנול ,״תינידמ הלכלכ לש םיקרפ ישאר״) ״.הלקנ
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 הנתשמ ןוהו עובק ןוה .6

 ןכתיי אל ירה — תחא םעפ אלא ןמז ותואב דבוע אוה ןיאש יפ לע ףא ,ופוג
 ךחרכ־לע .המצע ותדובעבש■ תוידדצ ־וד ךותמ אלא האצותבש וז תוידדצ ־וד ריבסהל
 ולאו ,תחאה התנוכת יפל ךרע תרצוי ותדובע ,ופוג ןמז־קרפ ותואב יכ ,רמוא התא

 .ךרע הריבעמ וא ךרע תמייקמ איה היינשה התנוכת יפל
 השוע אוה ןיא םלועל ן ךרע ףיסומ אליממו ,הדובע־ןמז לעופ לכ ףיסומ דציכ
 אלא הדובע־ןמז ףיסומ הו1טה ןיא .ול דחוימה ינרציה הדובעה־ןפוא תרוצב אלא ןב
 םיפיסומ םה .תוחפנב קסוע אוהש םע חפנה ,גרוא אוהש םע גרואה ,הווט אוהש םע
 ,הגיראה ,הייווטה :תאזה תיתילכתה הרוצה ךותב ,שדח־ךרע אליממו ,ללכב תדובע
 ,לונו םיטוח ,ךלפו הנתוכ — רוצייה־יעצמא םיכפהנ ךכ ידי לע ,םלואו ;תוחפנה
 תרבועו־תפלוח .20שדח שומיש־ךרע לש ,רצות לש תווהתהדרודוסיל — ןדסו לזרב
 הרוצב עיפוהלו־רוזחל ידכ קר לבא — םהלש שומישה־ךרע לש הנשיה הרוצה
 הדימב יכ ,ךרעה־תריצי לש ךילהתב ןוידה םע ונילעה הנהו .שומיש־ךרע לש השדח
 ־ןמז ירה ,שדח שומיש־ךרע לש ורוציי םשל יתילכת יוליב שומיש־ךרע הלבש
 שורדה הדובעה־ןמזמ קלח אוה ,הלבה שומישה־ךרע לש ותנקתהל שורדה הדובעה
 רוצייה־יעצמאש ,הדובע־ןמז והז :רמוא הווה ;שדחה שומישה־ךרע לש ותנקתהל
 ־יעצמא לש םיכרעה תא םייקמ־רמשמ לעופהש ירה .שדחה רצותה לע וריבעמ הלבה
 לע ךרעה לש םיביכרמ־םיקלח תקזחב םתוא ריבעמ אוהש ,ונייה ,םילבה רוצייה

 ,דחוימה יתלעותה !ריפוא ךותמ אלא ,ללכב הדובע ףיסומ אוהש ךותמ אל — רצותה

 הלועפ תקזחב ,הדובעה .תפסונ הדובע התוא לש תינרציה־תיילוגסה התרוצ ךותמ
 דבלב העגמ םצעב תררועמ — תוחפנ ,הגירא ,הייווט — תאזכ תיתילכת־תינרצי
 ־ךילהתל םימרוג ושמשיש חור םהב תנתונ ,םיתמה־תייחתל רוציי,ד־יעצמא תא

 .םירצות תווהל ידכ םתא תגזמתמו הדובעה
 לוכי היה אל בוש ,לעופה לש תינרציה־תיילוגסה ותדובע הייווט התיה אל וליא
 .םיטוחה לע ךלפהו הנתוכה יכרע תא ריבעהל אל ףאו ,םיטוחל הנתוכה תא ךופהל
 התע ,ךרע ףיסומ אהי בוש ,רגנל היהו ותונמוא תא לעופ ותוא ףילחה :הז דגנכ

 ותדובעב ךדע ותוא ףיסומ אוהש ירה .ותדובע־םויב וב קסעתיש רמוחל ,םדוקמכ
 תיתרבח ,תטשפומ הדובע איהש לכ אלא ,תורגנ וא הייווט־תדובע איהש לכ אל
 ליעומ ןכות ותדובעב שיש םושמ אל ,ךרע לש םיוסמ רועיש ףיסומ אוהו ;ללכב
 ,הווטה לש ותדובע :רמוא תאצמנ .םיוסמ ןמז תכשמנ איהש םושמ אלא ׳דחוימ
 הפיסומ ,םדא לש הדובע־חוכ תאצוה תקזחב ,ונייה ,תטשפומה תיללכה התנוכתב
 ,הליעומה ,תדחוימה ,תישחומה התנובתבו ;ךלפהו הנתוכה יכרעל שדח־ךרע איה
 לע הלא רוציי־יעצמא לש םכרע תא איה הריבעמ ,הייווט לש ךילהת תקזחב ,ונייה
 התאצות לש וז תוידדצ־וד ןאכמ .רצותב ,וב םכרע תא תמייקמ איה ךכו ,רצותה

 .ופוג ןמז־קרפ ותואב
 לש התוכיא ידי לע ; שדח ךרע ףסונ הדובע לש דבלב תיתומכ תפסוה ידי לע
 האצות .רצותב — רוצייה־יעצמא לש םינשיה םיכרעה םימייקתמ תפסונה הדובעה

 תינידמ הלכלכ לע ,דסמ") ".הסרהנש תרחא לש המוקמב השדח הריצי האיבמ הדובע"20
 (.13 ,םע ,1821 ןודנול ,״תומואה לש
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 טלחומה ךרעה־ףדוע לש ורוציי

 ־תילגתמ ,היפ1אבש תוידדצדד התוא תמחמ ,הפוג הדובע התוא לש וז תידדצדד
 .תונוש תועפותב לילעב

 לש תומכ תועש 6־ב תווטל הווטה תא הרישכמ איהש־לכ האצמה :חינהו אצ
 ־תיתילכת הלועפ תקזחב ,ותדובע .תועש 36־ב התוא הווט היה םדוקש ,הנתוכ
 36 ,השש יפ וישכע התלע התרצות .השש יפ ההוב תא הלידגה ,תינרצי ,הליעומ

 לש וז תומכ קר וישכע םיגפוס הנתוכ טנופ 36 םתואש אלא .6 םוקמב םיטוח טנופ
 יפ ןטקומ רועיש וישכע םהל ףסונש ירה .םיטנופ 6 ןכל־םדוק וגפסש ,הדובע־ךמז
 הששמ־דחא קר ףסונש ,ןאכמו — ןשיה דותמה יפל ףסונשמ השדח־הדובע לש השש
 ־לופכ ךרע ,םיטוח טנופ 36־ב ,תרצותב וישכע םייק ינשה דצמ .םדוקה ךרעה לש•
 ־רמוח לש השש־יפ לודג ךרע וישכע םייקתמ הייווט תועש 6־ב .הנתוכ לש תשש
 שדח־ךרע ,םלג־רמוה ותואל ,ול ףסונש יפ לע ףא ,תרצותה לע רבעומ אוהו םלג
 תמייקמ החוכבש ,הנוכת התוא הרקיעמ הנוש המכ ,היאר ןאכמ .השש־יפ ןטקומ
 החוכבש ,הנוכתה ןמ ,הקולחב־וניאש דחא ךילהת ותוא ךשמב םיכרע הדובעה
 ־תלועפ ךות ־םיעיקשמש יחרכהה הדובעה־ךמז הבריש לככ .ךרע הדובעה תרצוי
 ן הנתוכל םיפיסומש שדזוה־ךרעה לדגי ןכ ,הנתוכ לש הפוג תומכ התואב הייווטה
 ןכ ,ופוג הדובע־ןמז ותואב תיווטנה הנתוכה לש םיטנופה תומכ הברתש לככ לבא

 .רצותב םייקתמה ןשיה ךרעה לדגי

 ,ונייה ,התנתשנ אל הייווטה תכאלמ לש תויביטקודורפהש ,ךפיהל חיננ םאו
 ,םיטוחל הנתוכ דחא טנופ ךופהל ידכ ןמז־תנמ התואל םדוקמכ התע הווטה קוקזש

 הלע הנתוכ דחא טנופ לש וריחמ :הנתשנ הפוג הנתוכה לש ןיפילחה־ןרעש אלא
 הבתוכ תומכ תתואל ףיסוהל הווטה ךישממ ךכ ןיבו ךכ ןיב — השש יפ דרי וא
 תומכ הווש ןמזב אוה רציימ ךכ ןיבו ךכ ןיב ;ךרע ותוא :ונייה ,הדובע־ןמז ותוא
 לע ,םיטוחה לע הנתוכה ןמ ריבעמ אוהש ,ךרעה :ןכ יפ לע ףאו .םיטוח לש הנש
 ־םדוק רשאמ השש־יפ לודג ינש הרקמבו ,השש־יפ ןטקומ דחא הרקמב — רצותה
 םה םישמשמש אלא ,םילזומ וא םירקייתמ הדובעה־יעצמאשכ ןידה אוהו .ןכל

 .הדובעה־ךילהתב שומיש ותוא דימת
 םיכרע־יוניש לח אל ףאו הייווטה־ךילהת לש םיינכטה םיאנתה ונתשנ אל
 .םיווש הדובע־ינמזב ,םדוקמכ התע ,הווטה ךרוצ ירה ,הז ךילהתבש רוצייה־יעצמאב

 םייקמש ,ךרעה יכ ,אצמנ .םיווש םהיכרעש תונוכמו םלג־רמוח לש תווש תויומכ
 אוה תועובש ינשב .ףיסומ אוהש ,שדחה־ךרעה לא רשי סחיב דמוע ,רצותב הווטה
 ןמזב־ובו ,ךדע םיינש־יפ ףיסומ אוה ,ונייה ,דחא עובשבמ םיינש־יפ הדובע ףיסומ
 .תונוכמה־ןונגנממ םיינש־יפ הלבמו ,םיינש־יפ ךרע לעב םיינש־יפ רמוח דבעמ אוה

 תמועל לופכ ךרע םייעובש לש רצותב םייקמ אוהש ירה ,םיינש־יפ ךרע ול שיש
 םייקל לעופה הברמ ירה ,םינותנה רוצייה־יאנת םניעב־ודמע .דחא עובש לש רצותה
 אוהש םוש לע ךרע רתוי םייקמ אוה ןיא םלוא .ךרע ףיסוהל הבריש לככ ךרע
 *יתלבו םיווש וראשנש םיאנתב ךרע ףיסומ אוהש •םושמ אלא ,ךרע רתוי ףיסומ

 .ומצע לש ותדובעב םייולת
 םינשי םיכרע םלועל םייקמ לעופהש ,תיסחי תועמשמב רמול תושר הנתינ ,יאדו
 דחא גנילישמ התלע הנתוכה םא ןיב .שדח־ךרע ףיסומ אוהש היצרופורפ התואב
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 קר תחא העש לש תרצותב םייקמ אוה םלועל ,םיסנפ הששל הדרי םא ןיבו םיינשל
 תרצותב םייקמ אוהש — הנתשיש המכ הז ךרע הנתשיו — הנתוכה־ךרעמ תיצחמ
 איה םא ןיב ,אוהרתדובע לש תויביטקודורפה תינתשמ םא ,דועו .תועש יתש לש
 וא תוחפ ,תחא הדובע־תעשב ,לשמל ,הווטיו־דבעי ירה ,תדרוי איה םא ןיבו הלוע
 תחא הדובע־תעש לש תרצותב םייקי הז יפלו ,הליחת דבעמ היהשמ הנתוכ רתוי

 ־לופכ ךרע חדובע־תועש יתשב םייקי ךכ ןיבו ךכ ןיב .הנתוכה־ךרעמ רתוי וא תוחפ
 .תחא הדובע־תעשבמ םיינש

 וניא — ךרעה־ןטיסב דבלב ילמסה וגוציימ תעדה תא םיחיסמ םא — ךרע
 תושי קר וב םיאורשמ ,ומצע םדאה) .םימצעה ןמ םצעב ,שומיש־ך־שב אלא םייק
 ,תימצע הרכה לעב ,יח םצע םג םא ,םצע ,עבט־לש־ץפח אוה ,דבלב הדובע־חוכ לש

 ,שומישה־ךרע חפקתנ םאש ,ןאכמ .(חוכ ותוא לש םצועמ יוטיב איה הפוג הדובעהו

 ־ררע חופיק םע םכרעב םיחפקתמ םניא רוצייה־יעצמא ולאו .ךרעה ףא חפקתנ
 תירוקמה תומדה תא הדובעה־ךילהתב םיטשופ וללה ןיא השעמלש םושמ ,םשומיש
 םלוא .תרצותב שדח שומיש־ךרע לש תומד שובלל תנמ לע אלא םשומיש־ךרע לש
 בושח הז ןיא ןכ ,שומיש־ךרע אוהש־הזיאב םייק אהיש ךרעה יבגל בושחש המכ לכ
 לש ןלוגלג דיעמ ךכ לעו .םייקתמ אוה ובש ,שומיש־ךרע יתוא והמ ,רקיע־לכ
 ־יעצמאמ ךרעה זא קר רבעומ רוצייה־ךילהתבש ,םידמל ונא ןאכמ .תורוחסה
 יאמצעה ושומיש־ךרע םע דחי חפקמ רוצייח־יעצמא ותוא םא ,תרצותה לע רוצייה
 דבאמ אוהש ,ךרע ותוא אלא תרצותל רסומ אוה ןיא .ולש ןיפילחה־ךרע תא םג
 הדובעה־ךילהת לש [םיירמוחה םימרוגה] םיצפחה■ םימרוגה ךא .רוציי־יעצמא תקזחב

 הכרד יפל דחא לכ וז הניחבמ םיגהונ
 תא םיכס ובש ,ןמשה ןכו .רויש אלל ולוכ םלענ ,הנוכמה תקסומ ובש ,םחפה
 לש ויתולוגסב םילגתמ םהש אלא ,םימלענ רזע־ידמח ראשו םיעבצ .בדיכו ,לגלגה
 ירה .ותרוצ תא הנשמ אוה לבא ,תרצותל תומצע שמשמ ימלגה רמוחה .רצותה
 םתסינכ םע םהל התיהש ,תיאמצעה םתרוצ תא םיחפקמ רזע־ירמוחו םלג־רמוחש
 ,רישכמ .שממ הדובעה־יעצמאב ןכ וניאו .שומיש־יכרע תקזחב חדובעה־וילהת ךותל

 לכ קר הדובעה־ךילהת תא םישמשמ — רכו ,ילכ ,תשורחה־יניינבמ ןיינב ,הנוכמ
 ־ךילהת ךותל סנכיהל םה םידיתע רחמו ,הנושארה םתרוצ םהב הרמתשנש ןמז
 םתרוצ תא םה םירמשמש םשכו .לומתא וסנכנש ךרדכ שממ וז םתרוצב הדובעה
 םג התוא םירמשמ םה ךכ ,הדובעה־ךילהתב ,םהייחב תרצותה תמועל תיאמצעה
 ןיידע ,רכו הדובע־יניינב ,הדובע־ירישכמ לש ,תונוכמ לש םירגפ .םתומ רחאל
 ןנובתנו ואוב התעו .םתריציב ועייס םהש ,םירצותה ןמ דרופמב םייקתהל םיכישממ
 ךות לא ותסינכ םוימ ,הז גוסמ .דדובע־יעצמא שמשמ םהבש ,םימיה־תפוקת לכב
 ןיטולחל לכאנ הפוקת התוא ךשמב .תואטורגה־ןסחמב הזינגל ןודינש םויל דע הנדסה
 לע ולש ןיפילחה־ךרע לכ רבע אליממו ,הדובעה ידי לע ולש שומישה־ךרע לכ
 ירה ,םינש 10 רחא םלועה ןמ האצי הייווטדונוכמ םא ,לשמל .רויש אלל תרצותה
 .םינשה רשע לש תרצותח לע ללוכה־הכרע רבע םינש 10 ךשמב הדובעה־ךילהתב

 לש ,ןטק םאו לודג םא ,םיוסמ רפסמ תללוכ הדובע־יעצמא לש וייח־תפוקתש ירה
 — הדובעה־יעצמא לש וייח יכ ,םידמל ונא ךכו .וב ונשנו־ורזחש הדובע־יכילהת



 טלחומה ךרעה־ףדוע לש ורוציל

 דל ןיאש אלא .תועש 24־ב וייח םילכו־םיכלוה םוי־םוי — םדא לכ .םה םדאה ייחכ
 ןיא ןכ יפ לע ףאו .וייחמ ולכודכלה רבכ םימי המכ ,קוידב וב ריכהל לכותש ,םדא
 תוחוטב תונקסמ םדא־ייחבש עצוממה ךותמ קיסהל חוטיב־תורבח ינפב רדוג הז
 םיעדוי .הדובע־יעצמאב םג ךכו .רתויב םיחןר־תוסינכמ תונקסמ ,ןכמ הלודגו ,רתויב
 גוסמ הנוכמ ,לשמל ,הדובע־יעצמא עצוממב דמעמ קיזחמ ןמז המכ ,ןויסנה ךותמ
 ,אצמנ .םימי השש קר ךשמנ הדובעה־ךילהתב הלש שומישהיךרעש ,חיננ .םיוסמ

 תרסומ איה ךכיפלו ,השומיש־ךרעמ ג/6 הדובע־םוי לכב תדבאמ איה עצוממבש
 ,הדובעה־יעצמא לכ לש םתולב תא םיבשחמ וז ךרדב .הכרעמ 1/־ תרצותל םוי־םוי

 םהש ךרעה .דמ ךכל םאתהבו ,שומישה־ךרעב םוי־םוי םדספה המ ,לשמל ,רמוא הווה
 .תרצותל םוי־םוי םירסומ

 הממ ךרע רתוי תרצותל רסומ וניא םלועל רוציי־יעצמאש ,לילעב םיאור ךכו
 אל ילמליא .ומצע לש שומישה־ךרע תסירה ידי לע הדובעה־ךיל׳דתב דיספמ אוהש
 ,םדאדודובע לש רצות ומצע אוה היה אל ילמליא ,רמולכ ,דיספהל ךרע םוש ול היה

 ,שומיש־ךרע־רצוי שמשמ היה זא־יכ .ותרצותל ךרע םוש רוסמל לוכי היה אל בוש

 ידימ םייוצמה ,רוצייה־יעצמא לכב ,אופיא ,ןידה אוהו .ןיפילח־ךרע־רצוי תויהל אלב
 *תורעיבש ץע ,הרכמבש לזרב ,םימ ,חור ,המדא ןוגכ ,םדאה לש ועויס ילב עבטה

 .רכו ,תישארב
 לש הכרעש ,לשמל ,חיננ .תניינעמ העפות דוע וניניעל הלועו תרקדזמ ןאכו
 לש ~ םוי*םוי יבוע ןאכ .םוי 1000 ךשמב תילבתמ איהו ,ש״יל 1000 אוה הנובמ
 הנוכמה הדובעה־ךילהתב דימת תלעופ הז םע .תימויה התרצות לע הנוכמה ךרע
 ■־ךילהת לש דחא םרוג יכ ,ןאכמ חכומש ירה .הייח חוכ ךלוהו־תחופ םג םא ,הללכב
 דבלב ונממ קלח קרו ,הדובעה־ךילהתב ולוכ עלבנ ,רוציי־יעצמא אוה ,הדובעה
 ךורעישה־ךילהת ןיבל הדובעה־ךילהת ןיבש לדבהה ,ךורעישה־ךילתת ךותב עלבנ
 דוסיכ ולוכב הנמנ ופוג רוציי־יעצמא ותואש םע ,םיצפחה־ןמ־םהימרוגב ןאכ ףקתשמ
 אוה ןיא ופוג רוצייהדילהת ותואב ךרעה־תריציל דוסיכ ולאו ,הדובעה־ךילהת לש

 .21ןיעטוקמל אלא הנמנ

 .רבו םיניינב ,תינוכמ לש ,הדובע־יעצמא לש םינוקיתב ןאב םירומא םירבדה ןיאו 21
 הדובע ןיא בוש .הדובע־רמוח אלא הדובע יעצמא תשמשמ ,דניא בוש הנוקיתב תדמועה הנוכמ
 ונניינע תילכתל .השומיש־דרע תא ןקתלו־אילטהל ידכ ,הב הלח הדובע אלא התרזעב תישענ
 ־יעצמא לש ורוצייל תשרדנה הדובעב דימת תוללכנ ולאכ ןוקית־תודובע יכ ,חינהל רשפא
 העמק־העמק איבמשו ,ותואפרל לוכי םלועב אפור ןיאש ,יוליבה אוה טסקטב ןודנה .הדובעה
 איבמש יוליב ,ןמזל ןמזמ דוע וריזחהל ןיאש ,גוס ותואמ יוליבה" אוה ןודנה ;הילכ ידיל

 ";שדח בהל הל ןיקתהל יאדכ אל בוש :הילע רמאי יאניכסהש ,בצמ ידיל ,לשמל ,ןיכס
 לבא ,דוהל הדובע־ךילהת לכ ךותל הלוכב תסנכנ ,לשמל ,הנוכמ יכ ,הלעמל טסקטב וניאר
 לע טופשו אצ ןאכמו .ןמזב־וב לחה ךורעישה־ךילהת ךותל ןיעטוקמל אלא תסנכנ איה ןיא
 '[םייברגל] תונוכמ־,דנוב לש ותדובעמ קלח יכ ,רמוא ודראקיר רמ" :הז םיגשומ־בובריע
 לש גוזו גוז לכ הרצייש ,התומילשב־הדובעה ירהו" .םייברג גוז לש וכרעב ,לשמל ,תללכנ
 הנוכמ ןכש ;הנמיה קלח קר אלו ,תונוכמה־הנוב לש ותדובע לכ תא הכותב הליכמ ...םייברג
 ".הנוכמב דחא קלח רסחי םא וניקתהל ןיא תוגוזה םתואמ גוז םושו ,תוגוז המכ השוע תחא
 שוקיבל ,ררעל רשקב דוחיב ,תינידמ הלכלכ לע הפ״לעב םימיוסמ םיחוכיו רבדב תורעה")
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 ־ךילהתב ולוכ עלבנ אהי רוציי־יעצמאש ,ךפיהל היהיש לוכי ינשה דצמ
 אצ .הדובעה־ךילהת ךותב ןיעטוקמל אלא עלבנ אהי אלש יפ לע ףא ,ךורעישה
 וללהו ,םיטנופ 115 לכמ םיטנופ 15 לש תלוספ תרשונ הנתוכה תייווט םע :חנהו
 וז תלוספ םא ,ןכ יפ לע ףאו .דבלב [<16ש1ני8 3118*] רמצ־קבא אלא םיטוח םניא
 םכרע ירה — הנתוכה לש עצוממ־דוביע לכב הכורכה תלוספ ,הנוקיתכ איה 15% לש
 ,םיטוחה ךרע ךותל ולוכ סנכנ ,םיטוחה ד1םימ םניאש ,הנתוכ םיטנופ 15 םתוא לש
 .םיטוחה לש תומצע םישמשמה ,םיטנופה 100 לש םכרע וכותל סנכנש םשכ שממ

 תולעהל ידכ ,קבאכ הנתוכ םיטנופ 15 לש שומישה־ךרע דוביאל־ךליש ,חרכהה ןמ
 םרוצייל אוה יאנת — [טנופ 15] הנתוכ התוא לש הנוילכש ירה .םיטוח םיטנופ 100
 ןידה אוהו .םיטוחה לע הכרע תא הנתוכ התוא הריבעמ ךכ םושמ אקוד .םיטוחה לש
 תלוספ־ירבד םתואש הדימב תוחפה לכל ,הדובעה־ךילהת לש תלוספ ינימ לכ יבגל
 שומיש־יכרע םידילומ םניא ,ונייה ,םישדח רוציי־יעצמא םישמשמו־םירזוח םניא
 רשפא רטס׳צנאמב רשא תונוכמל םילודגה תשורחה־יתבב ,הנה .םישדח םייאמצע
 ,ץע־לש־םיבבשכ םתוא ופליק קנע־תונוכמש ,לזרב־תלוספ לש םילת־ילת תוארל
 ־תיב לא תשורחה־תיב ךותמ תולודג תולגע יבג לע םיברעב םיעסומ םה ךאיה
 םיליטמ תומדב תשורחה־תיבל הקיציהדויבמ םויה תרחמל רוזחל תנמ לע ,הקיציה

 .הקיצי־לזרב לש
 םתומדב םכרעמ הדובעה־ךילהת ךשמב םידיספמ דוציי־יעצמאש הדימב קר
 לכה .תרצותה לש השדחה תומדה לע ךרע םה םיריבעמ ,שומיש־יכרעכ ,תמדוקה
 ,הדובעה־ךילהתב דיספהל םילולע םהש ,ךרעה־דספה לש םומיסקאמה יכ ,םיאור
 לע ,ונייה ,הדובעה־ךילהת ךותל םתסינכ םע ירוקמה םכרע־רועיש ידי לע לבגומ
 תרצותל ףיסוהל םילוכי רוציי־יעצמא ןיא ךכיפלו .םרוצייל שורדה הדובעה־ןמז ידי
 המ אהת .םישמשמ םה ותואש ,הדובעה־ךילהתב תולת־אלל םהל שישמ רתוי ךרע
 הלוע וריחמ םא ,רוציי־יעצמא לש ,הנוכמ לש ,הדובע־רמוח לש ותלעות אהתש
 ,תללוכה תרצותל ףיסומ אוה ןיא םלועל — הדובע ימי 500 וא ,לשמל ,ש״יל 150
 ־ךילהת ידי לע אל עבקנ וכרע .ש״יל 150־מ רתוי ,שמשמ אוה התריצי תאש
 ,הדובעה־ךילהת ידי לע אלא ,רוציי־יעצמא תקזחב וכותב עלבנ אוהש ,הדובעה
 ־ךרע אלא שמשמ אוה ןיא הדובעה־ךילהת ךותב .תרצות תקזחב אצוי אוה וכותעפש
 לע ךרע םוש ריבעהל לוכי היה אלש ,ןאכמו ;תוליעומ תונוכת לעב םצע ,שומיש

 .22ךילהתה ךותל ותסינכ םדוק ךרעכ קזחומ היה אל וליא ,תרצותה

 ,יוצמ־יתלב בלדדוהז ("זמ8£301-6") "םכחתמ" ,רבחמה (.51 ׳מע ,1821 ןודנול ".הקפסאלו
 ,רחא ןלכלכ םוש אלו ודראקיר אלש ,ךכב אלא ,וסומלופב םג ןכ־לעו ,ותכובמב קדצ אל
 אלש המכו המכ תחא לעו ,הדובעה לש הידדצ ינש ןיב קוידב ולידבה אל ,וירחא וא וינפל

 .ךרעה תריציב הנושה םדיקפת תא ,ןבומכ ,וחתינ
 הצורש ,י י ס .ב .י םומעישה־שיא לש ותולפת .לע ,אופיא ,דומעל רשפא 22
 "םייביטקודורפה םיתורישה" ריתמ (הטנר ,חויר ,תיבר) דרעה־ףדוע תא תולעהל

 םיתרשמ — רכו רועה ,םירישכמה ,המדאה — רוצייה־יעצמאש ,[ "861־^1068 ק 1-0(1110*1*8"]
 םושרלו־ךליל תונמדזהה תא ץימחמ וניאש ,רשור ם ל הליו רמ .הדובעה־וילהת תא
 דיעמ דואמ ןוכנ" :רומאל ארוק ,םיפגולופא לשמ ת1אנ ויחומ־תואצמא ןבל יבג לע רוחש
 לכ תא םיכנמש רחאל ,דבה־תיבב םיקיפמש ררעה" יכ ,(4 קרפ ,1 דרכ ,״תכסמ״) ייס .ב ,י



 טלחומה ךרעזחףדוע לש ורוציי

 ,השדח תרצות לש תווהתהרחודוסיל רדציי-יעצמא תכפוה תינרציה הדובעהש םע

 רצונש ףוגה לא לכאנה ףוגה ךותמ רבוע הז ךרע .תומשעלוגלג ןיעמ םכרעב להי
 .הדובעה םצע לש הבג ירוחאמ ,לוכיבכ ,רבוע תומשנ־לוגלג ותואש אלא ,שדח!מ
 אלב ,שדח ךרע רוציל לוכי וניא ,רמולכ ,השדח הדובע ףיסוהל לוכי לעופה ןיא.
 ,הליעומ הרוצב ־הדובע דימת ףיסוהל אוה בייח ירהש ;םימדוק םיכרע םייקמ אהיש־

 ייעצמא םשעיו םירצות הקיש אלב ,הליע1מ הרוצב הפיסוהל לוכי אוה ןיאו ,תמיוסמ.
 .שדחה רצותה לע םימדוקה לש םכרע תא ריבעי ךכו ,השדח תרצות ליבשב רוציי

 אוה לוכיש ,היחה הדובעל ,ותוליעפב הדובעהדזוכל איה עבט תתס :ןכ יכ הנה
 ,םולכ אלו לעופל הלוע הניאש ,איה עבט־תתמ ;ךרע ףיסומ אוהש םע ךרע םייק>

 ¬א 22יוצמה ןוהה לש וכרע תא תמייקמ איה ,ונייה ,הברה הסינכמ איה ןוהה־לעבל ךא

 לגוסמ אוה ןיאש ,םיפדוע־תיישעב ךכ לכ עוקש ןוההילעב ,חרופ קסעהש ןמז לכ
 ,םירבשמ ,הדובעהיךילחתב סנוא־תוקספה .הדובעה לש וז םנחדונתמ תוארל־

 .23שיגריש ידכ דע ךכ לע ותוא םידימעמ

 ".ומצע דבה־תיב תא הרצייש הדובעה ןמ ותוהמב הנושה ,שדח והשמ אוה ירה — תואצוהה
 הלועה "ןמש״ח !דואמ ןוכנ (.הרעה ,82 ׳מע ,1858 .3 הרודהמ /׳תיעדמה הלכלכה תודוסי״)
 .דבהדויב לש ותיינב הלועש ,הדובעה ןמ הברהב הבוש והשמ הז ירה — דבה־תיבמ-
 ול עדמ ךמש" ירהש ,ךמש" ןוגכ הלאכ םירבד־יבימל ותבדכ "ךרע" ורמאב רשו ר רמו

 ן "דואמ הברה" אל תיסחי הדימב םג םא ,טפנ״לש־ןמש אצומ התא "עבטב" ולאו ,"ךרע"•
 םולכ אלו הלעמ וניאש טעזנכ (!עבטה) אוה" :ולשמ תרחא הרעה תנווכמ ךכלש הארנכו
 הלותב התואל הלעש ומכ ,ןיפילח,ד־ךרעלו רשורדדסובב עבטל ול הלוע .[79 דנע] "ןיפילחה־יכרעמ.

 3©מ61^") "דמולמ" ותוא ."דואמ ריעז ,ריעז אלא היה אלש" תקוניתלו השפונ
 ךותב לולכל ו ד ר א ק י ר לש הלוכסאה הליגר םג דכו" :ליעל תרכזנה תונמדזהב ,דוע ריעב
 ,(!)ןוהה־לעב (!)ירה (!)ןכש ,(!)חלצומ ,דז ןיא /הכוסה הדובע, תקזחב ןוהה תא הדובע גשומה
 (?ול)אקוד :(?המ תא) ותוא םייקל (??)ףאו (?)קיפהל (!?) םתס רשאמ (!)רתוי השע ,(!)תמאב
 ותוא !״חלצומ״ המכ (םש) ״.תיבר (!!!),לשמל ,שרוד אוה הז רכשבו ,ולשדתאנהמ ומצע שרפ
 דבלב "הקושת״מ תמאב אוה חתפמ ןכש ,תינידמה הלכלכה לש "יגולויזיפ־יטאמוטוא רותמ"

 ."ךרע" אקוד׳
 ךומסל אוה ךירצ הילע ...־םדאה־תדובע ידה רכיאה עוצקמב רשא םירישכמה לכמ" א 22
 ...הדובעה־תומהב לש ראטנווניאה — ...םירחאה םירישכמה ינש .ונוה תא ול ריזחתש ,רתויב:
 ".ןושארה רישכמה ןמ ןותנ קלח ןיאב ,םולכ אלו םניא — דכו םיתאה ,תושרחמה ,תולגעהז
 טיפ .ו דבכנה ןודאל הנושארל שגוה ,רוסחמ לע תודבועו תונויגה" :קרב דנומדא>

 (.10 ׳םע ,1800 ןודנול תאצוה ,״1795 רבמבונ שדוחב
 לש םילילג 150׳ עצוממב עובש לכ לכואו םילעופ 800 קיסעמ ותייווט־תיבש ,ןתשרח 23
 "סמייט״ב — להקה ינפל הרמ לבוק ,תינקירמא הנתוכ לש םילילג 130 ךרעב וא ,תידוה הבתוכ'
 אוה .ותשדחדויב קותיש ידי לע ול תומרגנש תויתנשה תואצוהה לע — 1862 רבמבונב 26דב
 לכ ונל .ןיא ןאכש ,םיפיעס המכ םייוצמ ולאה תואצוהה ןיב .ש״יל 6000 ךסב ןתוא ךירעמ
 להנמל ,הבש״יריכש .םילעופל תורכשמ ,חוטיב־ימד ,םיסמ ,עקרק״תוטבד ןוגכ ,םהב ןיינע

 ידכ םחפ דעב ש״יל 150 בשחמ אוה ךכמחא םלוא, .דכו סדנהמל ,ןסקנפל ,[1מ^!1^61•]
 ?העונת ידיל רוטיקה תנוכמ תא םעפל םעפמ איבהלו ןמזל ןמזמ תשורחהדויב תא םמחל
 תונוכמה תא םייקל יידכ םעפל םעפמ םידבועש םילעופה ליבשב רכש בשחמ אוה הז דבלמ
 ןודקעהו ריואה" ןכש ,תונוכמה לוקליק דעב ש״יל 1200 ןאכ סינכמ אוה ףוסבו .ךכלהמ״ב
 תא הקיספה רוטיקה־תנוכמש םושמ אקוד םתלועפ תא םיקיספמ םניא תוהומתה לש יעבטה^
 םושמ ,ךכ״לכ התוחפ הדימב בצקב ש״יל 1200 לש הז םוכס יכ ,שרופמב אוה שיגדמ ".הבוביס

 .דואמ דע יולב בצמב רבכ תויורש תוביכמהש
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 תרצוי ותכירצ םעש ,םשומיש־ךרע אוה רוציי,־!־יעצמאמ לכאנש ,דמ לכ ,ללכב
 הז ךרע ןיאש ,ןאכמו ,24השעמל תכירצ ידיל אב וניא םכרע ולאו .םירצות הדובעה

 תשחרתמ הדובעה־דילהת ךותבש םושמ אל לבא ,רמתשמ אוה .היצקודורפרל םג ןתינ
 וב םייק היה ,ךרעה ,אוהש ,שומישה־ךרעש םושמ אלא ,איהש־לכ הלועפ ופוג־ומע
 ,ירה .רחא שומיש־ךרע ךותב אלא םלענ וניא ,םלענ אוהש יפ לע ףא — ,ותליחתמ
 לש וקוידל — לבא ,רצותה לש וכרעב עיפוונו־רזוח רוציי,ד־יעצמא לש םכרעש
 ־־חוח ובש ,שדחה שומישה־ךרע אוה — רצוימש המ .דצוימו־רווה וניא — רבד

 .25םדוקה ןיפילחה־ךרע עיפומו
 תדובע,ד־חוכ יבגל ,הדובעה־ךילהת לש יביטקייבוסה םרוגה יבגל רבדה ןכ אלו
 ־יעצמא לש םכרע תא תיתילכתה התרוצ ידי לע הריבעמ הדובעהש דועב .ותוליעפב
 ךרע ,ךרע־תפסות רצוי ,דתעונתבש עגרו עגר לכ ירה ,ותמייקמו רצותה לע רוצייה
 ־חוכ לש וכרעל טנלאויוקא רצל לעופהש עגרב וב קסופ רוציי,ד־ךילהתש ,חיננ .שדח
 ךרע .םיגניליש 3 לש ךרע ףיסוה תועש 6 ךשמב ותדובע םעש ,רמאנ ,אוהדתדובע
 ־ךרעל ול ואבש ,םיביכרמהרכיקלחה םתואל לעמ ,תרצותה־ךרע לש הרתיה אוה הז
 ךותב ה!התנש׳ ,ידיחיה ירוקמה ךרעה — והז .רוצייה־יעצמא לש םכרעמ תרצותה
 ןיא ,םנמא .ורצי ופוג ךילהתהש ,תרצותבש ידיחיה ךרעה־קלח אוה ,ךילהתה םצע
 ,הדובע,ד־חוכ תא הנקש םע הערפמכ ןוהה־לעב 1נתנש ,ןוממ ותוא ריזחמ אלא אוה
 — םיגניליש 3 לש שדחה ךרעה .היחמ־יעצמא לע הז ןוממ איצוה ומצע לעופהו
 ,רצויו־רוח תמאב ,םלואו .רהח־רוצייכ קר הארנ—ואצוהש םיגנילישה 3־ל וסחיב

 דחא ךרע לש ותרזחה .רוצייה־יעצמא לש ךרעה הז ומכ ,דבלב ןיעדויארמל אלו
 .השדח ךרע־תריצי לש הכוויתב ןאכ האב רחא ךרע ידי לע

 הבש ,הדוקנ התואל ־ובגנמ דימתמו ־ךשמנ רוצייה־ךילהתש ,ונא םיעדוי רבכ ךא
 ךכ םשל .הדובע,ד־אשונ לע ףסונו הדובעה־חוכ לש וכרעל טנלאויוקא רצוימו־רזוח קר
 םע :רמוא הווה .תועש 12 ,לשמל ,ךשמנ ךילהתה לבא ,תועש 6 תוקיפסמ דבלב

 ־דילהחזנ קלח איה הרוחס לש התכירצש םוקמ לכ ".איה תיביטקודורפ הכירצ" 24

 הלכלכ לש תודוסי" :ןמו י נ .פ .ם) ".ךרע לש הכירצ דל ןיא הלאכ םירקמב ...רוצייה
 (.296 ׳מע /׳תינידמ

 בושח אל" :אורקל התא לוכי ,תורודהמ 20־ל ילוא הכזש ,דהא ינקירמא טוקליב 25
 לכ ,םילמדווכיראב ,םיכלוהו־םיבמנש רהאלו ".ןוהה עיפומו־רזוח הב הרוצה המ ,רקיע־לכ
 םיגוסה" :םירבדה םויסב רמאג ,תרצותב עיפומו־דזוח םכרעש ,רוצייל תפסות~ירמוה ינימ
 תינתשמ םה ףא — םדאה לש ותויחונלו ומויקל םישרדנה ,ןופישו השבלה ,ןלזמ לש םינושה
 ופוגל םיקלחמ םהש ,שדח חוכ ותואב בוש עיפומ םכרעו ,ןמזל ןמזמ םיכרצנ םה .םיכלוהו
 :דב א לי יו .פ) ".רוצייה־דילהתב וקוסיע לע בוש אוביש ,שדח ןוה רצונ דכו ,ושפנלו
 ידה ,תויורזה ראש לכ לע תעדה תא ןתיל אלב (.32 ,31 ׳,מע /׳תינידמ הלכלכ לש תודוסי״
 םהב שיש ויתודוסי אלא ,שדוחמה חוכב עיפומו־רזוהש ,לשמל ,םחלה לש וריחמ הז ןיא
 ,היהמ־יעצמא הלא ןיא — חוכה לש וכרעכ עיפומו־רזוחש המ ,הז דגבכו .םד רוציל ידכ

 ,ריחמה תיצחמ אלא םדעב םימלשמ ןיא םא ףא ,היחמייעצמא םתוא .םהלש םכרע אלא
 ןיאש אלא ,חוכ ותוא :רוציקב — רכו ת1מצע ,םירירש לש דועיש ותוא שממ םירציימ
 *לש־תוימתס התוא לכו "חוכ״ב "ךדע" לש הז לוגליג .[םדוקמכ] ךרע ותוא הז חוכל יל
 •תולעהל — אושךויסב אלא .דז ןיא םנמא — ןויסנה תא ריתסהל אלא םיאב םניא תוגזיבצ

 .הערפמבדנתינש םיכרע סיעיפומו־םירזוחש ךכ דותמ קר ךרע־ףדוע םיטהלב
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 טלחומה ךרעה־ףדוע לש ורוציי

 .ףסונ ךרע םג רצוימ אלא ,אוה־וכרע רצוימו־־רזוח קר אל הדובעה־חוכ לש ותלועפ

 תרצותה־יביכרט לש םכרעל לעמ ,תוצותה־ך־וע לש הרתיה אוה — ,דז ךרע־ףדוע
 .הדובעה־חוכ לשו רוצייה־יעצמא לש ,רמולכ ,ולכאנש

 ־ךילהת לש םינושה םימרוגל םיעדונה ,םינושה םידיקפתה תא ונראיתש םע
 םידוקפיתה יפוא תא ,רבד לש ותימאל ,ונייצ ירה ,תרצותה־ךרפ תריציב הדובעה
 ־ךרעה .ומצע לש ותוכרעתשה־ןילהתב ןוהה לש םינושה םיביכרמה־םיקלזדה לש
 לש הרתיה הנה — םיידוסיה־ויקלח לש םיברעה־םוכסל לעמ תרצותה לש ללוכה
 ־חוכו ,ןאכמ רוציי־יעצמא .הערפמכ־ןתינש ןושארה ןוהה־ך־ועל לעמ ךרעתשנש ןוהה
 םע ,ןושארה ןוהה־ךרע שבלש ,תונוש םויק־תורוצ אלא םניא — ןאכמ הדובע

 .הדובעה־ךילהת לש וימרוגל ךפהנו ולש ןוממהדורוצ תא טשפש

 רזע־ירמוח ,םלג־רמוחב ,רמולכ ,רוציי־יעצמאב עקשומה ןוהה־קלח :עמשמ
 ינא ךכיפלו .הדובעה־ךילהת ךותב וכרע־רועיש תא הנשמ וניא — הדובע־יעצמאו

 .עובק ןוה :רוציק רתיב וא ,עובקה ןוהה־קלח :ותוא הנכמ

 ־ךילהת ךותב וכרע תא הנשמ ,הדובעה־חוכב עקשומה ןוהה־קלח הז דגנכ
 ,ךרע־ ףדוע ,הזמ הלעמל תפסותו ולש טנלאויוקאה תא רציימו־רזוח אוה .הדובעה

 ךלוהו־ךפהנ ןוהה לש הז קלח .ןטקי םיתעו לדגי םיתע ,םייונישל ןותנ ופוג הזו
 וא ,הנתשמה ןוהה׳קלח :ותוא הנכמ ינא ךכיפלו .הנתשמ לדוגל עובק לדוגמ דימת
 ־ךילהת תניחבמש ,ןוהה לש םיביכרמה־םיקלזוה םתוא .הנתשמ ןוה :רוציק רתיב
 ,םייביטקייבוס םימרוגו םייביטקייבוא םימרוג תקזחב הזמ הז םילדבנ םה הדובעה

 תקזחב ךורעישה־ךילהת תניחבמ םילדבנ םפוג םה — הדובע־חוכו רוציי־יעצמא
 .הנתשמ ןוהו עובק ןוה

 לש םיכרעה־תכפהמל תורשפא םינפ םושב איצומ וניא עובקה ןוהה גשומ
 רחמו ,םיסנפ 6 אוה םויה הנתוכ דחא טנופ לש וריחמ :חנהו אצ .םיביכרמה־ויקלח
 ,תמדוקה הנתוכה .גניליש 1־ל דע ,הנתוכה־לוביב הדירי תמחמ ,וריחמ הלעי
 תרצותל הפיסומ איה וישכע ולאו .םיסנפ 6 לש יוושב התנקנ ,הדוביעב םיכישממש
 קושב רבכ תכלהמ איהו רשפאו ,התווטנ רבכש הנתוכהו .גניליש 1 לש ךרע־קלח
 לכה לבא .ןושארה הכרעמ םיינש־יפ תרצותל הפיסומ איה ףא ,םיטוח תומדב
 הייווטה־ךילהת ךותב הנתוכה־ךורעישב םייולת םניא הלא ךרע ־ייוניש יכ ,םיאור
 רשפא בוש ,הדובעה־ךילהת ךותל רקיע־לכ הנשיה הנתוכה הסנכנ אל ילמליא• .ופוג
 םיתחופש המכ לכ :הברדא .םיסנפ 6 םוקמב גניליש 1־ב וישכע הרכמל היה
 :ךכיפלו .האצות התוא רתוי־תחטבומ ןכ — רובעל דוע הילעש ,הדובעה־יכילהת

 ותרוצב םלגה־דמוחב תרספסמ איהש ,ולאכ ךרע־תוכפהמ תעב תורספסל אוה קוח
 הנתוכה תאו ,גיראה לע םיטוחה תא איה הפידעמ ,ונייה ,רתויב תדבועמ־יתלבה
 ךילהתה ןמ אלו ,הנתוכה תא רציימה ךילהתה ןמ ןאכ עבונ ךרעה יוניש .םיטוחה לע
 עבקנ הרוחס לש הכרע ,םנמא .עובק ןוהכ אליממו ,רוציי־יעצמאכ וב תדקפתמ איהש
 .תיתרבח הניחבמ תעבקנ הפוג וז תומכ םלואו ,הב הלולכה הדובעה תומכ ידי לע
 התואו — הרוחס התוא לש הרוצייל תיתרבח הניחבמ שורדה הדובעה־ןמז הנתשנ
 הדובע לש רתוי הלודג תומכ תר1צב תונשב תגציימ ,לשמל ,הנתוכ לש הפוג תומכ
 ןיא םלועלש וז ;הנשיה הרוחסה לע תרזוח תעפשה הלח בוש — הכרב תונשבמ
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 הנתשמ ןוהו עובק ןוה .6

 דימת דדומ התא וכרע תאו ,26הנימ־ללכ ךותמ דחא ספוט תקזחב אלא הפי החוכ
 םיאנתב השורדה הדובעה יפל :רמוא הווה ,תיתרבח הניחבמ תיחרכהה הדובעה יפל

 .וז העשב םימייקה םייתרבחה

 הדובעה־יעצמא לש םכרע םג הנתשיש רשפא ןכ ,םלגה־רמוח לש וכרע המו
 הנתשיש רשפא ,ונייה .דכו תונוכמה ןונגנמ ןוגכ ,רוצייה־ךילהתב רבכ םישמשמה
 ־רזוח השדח האצמה תמחמ ,לשמל ,םא .תרצותל םירסומ םהש ,ךרעה־קלח םג
 וכרע תחופ בוש ,הדובע לש התוחפ העקשהב גוס ותואמ תונוכמךונגנמ רצוימו
 הדימב ,אוה ריבעמ םג אליממו ,טעמב םאו הברהב םא ,ןשיה תונוכמה־ןונגנמ לש
 ־ךילהתל ץוחמ ךרעה־יוניש לח ןאכ ףא ,םלואו .תרצותה לע ךרע תוחפ ,תיסחי
 הכרעמ תסרופ איה ןיא בוש הז ךילהתב .רוציי יעצמא וב תשמשמ הנוכמהש ,רוצייה

 .הז ךילהתב הקיז לכ ילב הל היהש הממ רתוי

 תרזוח העפשה אוה עיפשמ םג םא — ,רוצייה־יעצמא לש ךרעה־יונישש םשכ
 ,עובק ןוה תקזחב םייפואמ הנשמ וניא — ךילהתה ךותל וסנכנ רבכ וללהש רחאל
 ־לכ עגופ וניא הנתשמה ןוהה ןיבו עובקה ןוהה ןיב היצרופורפבש יוניש םג ךכ
 דע ונתשי הדובעה־ךילתת לש םיינכטה םיאנתהש אהיו .ידוקפיתה םלדבהב רקיע
 םידבעמ ויה םועז ךרע ילעב הכאלמ־ילכ 10־ב םילעופ 10 ,לשמל ,םאש ,ךכ ידכ
 הרקי הנוכמב דחא לעופ וישכע ירה ,םלג־רמוח לש ,תיסחי ,הנטק תומכ ןכל־םדוק
 לש םיכרעה תומכ ,רמולכ ,עובקה ןוהה הברהב הלעי ןאכ .םלג־רמוח האמ יפ דבעמ
 הערפמכ־ןתינש הז ,ןוהה לש הנתשמה קלחה ולאו ,םהב םישמתשמש רוציי־יעצמא
 םירועישה־סחי תא אלא הנשמ וניא הז יוניש ,םלואו .הברהב דריי ,הדובעה־חוכ דעב
 קלחנ היפלש ,היצרופורפה תא אוה הנשמ וא ,הנתשמה ןוהה ןיבו עובקה ןוהה ןיבש
 ךכב ןיא ךא — םינתשמ םיביכרמ־םיקלחלו םיעובק םיביכרמ־םיקלחל ללוכהךוהה

 .הנתשמ ןיבל עובק ןיבש לדבהה םצעב עוגפל ידכ

 יעיבש קרפ

 ךרעה־ףדוע לש רעשה
 הדובעה חוכ לש לוצינה־תגרד .1

 ־ךילזזתב ודילוה — ה הז ןוהל ארקנ — הערפמכ־ןתיגש ןוההש ,ךרעה־ ףדוע
 הכרע תרתיכ לכ םדוק הלגנ ,הערפמכ־ןתינש ה ןוהה־ךרע לש וכורעיש וא ,רוצייה

 .הרוציי־תודומי לש םיכרעה־םוכסמ הלעמל תרצותה לש
 ־ירישכמ לע ותוא םיאיצומש ,ק ןוממ־םוכסל ,םיקלח ינשל דרפנ ה ןוהה
 ךרעה־קלח אוה ק ;הדובעהדווכ לע ותוא םיאיצומש ,מ רחא ןוממ־םוכסלו ,רוצייה
 זמ+ק=ה הליחתמ :עמשמ .*הנתשמ ןוהל ךפהנש קלחה אוה מ .עובק ןוהל ךפהנש

 אלבו התוללכב עבקנ הריהמש ,המירע אלא םצעב םניא דחא גוסמ םירצותה לכ" 26
 (.893 ׳מע ,״ילאיצוסה ןיינעה לע״ :ן 1 ר ט ־ ה ל) ״.תודחוימ תוביסנ לע תעדה תא ןתיל

 םלגנא הב שמתשהש הרוצב תואבה תואחסונה ונתינ ,םירבדה תנבה לע לקהל ידכ *
 (ןינל־םלגנא־םקראמ ש״ע ןוכמה תרעה) .תילגנאה האצוהה ליבשב
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 טלחומה ךרעה־ףדוע לש ורוציי

 .(מ) ש״יל 90+ (ק) ש״יל 410=ש״יל 500 םוכסב הערפמכ־ןתינש ןוהה ,לשמל

 אוה ע ןאפו ,ע + (מ + ק) הכרעש ,הרוחס םלועל־האב רוצייה־ךילהת לש ופוסב
 ןוהה .(ע) ש״יל 90 + ((מ) ש״יל 90+ (ק) ש״יל 410) ,לשמל ;ךרעה־ףדוע
 ,ע = םהינש ןיבש שרפהה .ש״יל 590־ל וכפהנ ש״יל 500 /ה־ל ךפהנ ה ןושארה

 ךתינש ןוהה לש ךרעל הווש רוצייה־תודוסי לש םכרעו ליאוהו .90 לש ךרע־ףדוע
 ־ררעב תפסותהש ,רמאנ םא היגולוטואט אלא ,רבד לש ותימאל ,וז ןיא ,הערפמכ
 ,הערפמכ־ןתינש ןוהה לש ךורעישל הנש הרוציי־תודוסי לש םכרעל לעמ תרצותה

 .רצויש ךרעה־ףדועל הלש וא

 םיוושמ ונאש המ .ןויע רתיבו ,ינשרד וז היגולוטואט תרמוא ןכ יפ לע ףאו
 ,םלואו .ותווהתה םע ולכאנש רוצייה־תודוסי לש םכרע והז ירה ,תדצותה־ךרע לא

 ־יעצמאמ בכרומ אוהש ,שומיש ידיל אבה עובקה ןוההמ קלח ותואש ,וניאר ירה
 הבישממ תרחא הכיתח ולאו ,וכרעמ הכיתה אלא תרצותל רסומ וניא ,הדובעה
 םוש האלממ הניא ,הנורחאה ,וז הכיתחו ליאוה ךא .הנשיה ומויק־תרוצב םייקתהל
 בוש ,ןובשחב הונאבה וליא .ןאכ הנמיה תעד חיסהל שיש ירה ,ךרעה־תריציב דיקפת
 יונשב םלג־דמוחמ בכרומ אוהו• ש״יל 410 = ק :חנהו אצ .רבד הנתשמ היה אל
 ידכ ךילהתב תולביהל תודמועה תונובממו ,ש״יל 44 יוושב רזע־ירמוחמ ,ש״יל 312
 תניחב .ש״יל 1054 אוה לעופב ןהב ושמתשהש תונוכמה לש ןכרע ולאו ,ש״יל 54
 ,ש״יל 54 לש ךרעה תא אלא םיבשחמ ונא ןיא תרצותה־ךרע לש ותדלוהל הערפמ

 םיסינכמ ונייה וליא .תרצותל ורסומ אצמנו ודוקפית םע דיספמ תונוכמה־ןונגגמש
 ־תנוכמ תומדב ,הנשיה ןתרוצב םייקתהל תוכישממה ש״ילה 1000 תא םג ןובשחל
 ךרעה לש ודצ לע ,םידדצה ינש לע ןתוא ףוקזל םיווצמ ונייה ירה ,ךכב אצויכו רוטיק
 ןאבמ ש״יל 1500 םילעמ ונייה זאו ,א26 תרצותה־ךרע לש ודצ לעו הערפמכ־ןתיגש
 :ךכיפלו .ש״יל 90 :םדוקמכ התע םג היה ,ךרעה־ףדוע וא ,שרפהה .ןאכמ 1590־ו

 תא קר םלועל םיניבמ ונירה ,םיכרע־רוציי םשל הערפמכ־ןתינש עובק ןוה ונרמאב
 ־ףוריצ ךותמ ררבתמ םא טרפ — רוצייה םע ולכאנש רוצייה־יעצמא לש םכרע

 .ךכמ ךפיהה םיניינעה

 ,ע+(מ+ק)='ה־ל תכפהנש ,מ+ק=ה החסונה לא םירזוח ונא בוש ,דכ ונחנהשמ

 הלגתמו־רזוח אלא וניא עובקה ןוהה ךרעש ,עודיב .,ה־ל ה ךפהנ אקוד ךכ ידי לעו
 הבוש ,ךילהתב תמאב תרצוימה וז ,השדחה םיכרעה־תרצות :עמשמ .תרצותב
 יפכ — םיכרעה־תרצות ןיא ךכיפלו ;ךילהתה ךותמ םילבקמ ונאש תרצותה־ךרעמ
 +((מ) ש״יל 90+ (ק) ש״יל 410)וא ,ע + (מ+ק) —הנושאר הריקס םע ךל המדיש

 180 אלא ,ש״יל 590 אל ,רמולכ ;ש״יל 90+ש״יל 90 וא ,ע+מ אלא ,(ע) ש״יל 90

 יפנע םייוצמ ויה וליא :תורחא םילמב ,0= ,עובקה ןוהה ,ק היה ילמליא .ש״יל
 אל ,ורצויש רוציי־יעצמאב שמתשמ ןוהה־לעב ןיא םהבש ,הלאכ היישעת
 עבטה ןמש םירמוחב אלא ,הדובע־ירישכמב אלו רזע־ירמוחב אלו םלג־רמוחב

 — תוערפמה ןמ קלחל ,שומיש ידיל אבה ,ביציה ןוהה לש וכרע תא םיבשוח םא״ 26
 ".תיתנשה הסנכהה לש קלחכ הנשה ףוסל ןוה ותואמ ראשנה ךרעה תא בשחל ונילע ירה

 (.269 ׳מע ,1836 ןודנול ,2 הרודהמ ,״תינידמ הלכלכ לש םירקיע״ :ס ו ת ל א מ)
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 ךרעה־ףדוע לש רעשה .7

 ותוא .תרצותה לע עובק ךרע־קלח םוש ריבעהל היה ךירצ אל בוש ,הדובע ־חוכבו
 -תרצות םלוא ,ירמגל טמשנ היה ,ש״יל 410 ונלש המגודבו ,תרצותה־ךרע לש דוסי
 שממ הרועישב תדמוע .דתיה ,ךרע־ףדוע ש״יל 90 הליכמה ,ש״יל 180 לש םיכרעה
 ;מ=(מ+0)=ה םילעמ ונייה ,רתויב לודגה דרעה־םוכס תא גציימ ק.היה וליאכ

 היה וליא ,דפיהלו .םדוקמכ ,ע=זד—'ה ירה ;ע+מ=,ךרעתשנש ןוהה ,׳הר
 אל ,הנתשמה ןוהב הערפמכ־ןתינ וכרעש ,הדובעה־חוכ וליא ,רחא .ןושלבו ,0=ע
 = (תרצותה־ךרע) 'ה־ו ,מ+ק=ה םילבקמ ונייה ,דבלב טנלאויוקא אלא רציימ היה

 .ךרעתשמ היה אל הערפמכ־ןתינש ןוהה /ה == !ו ךכיפלו ,0+(מ+ק)
 לחה ךרעה־יוניש לש .הדלות אלא וניא ךרעה־ףדועש ,רבכ ונא םיעדוי ,םנמאו
 תפסות דועו מ) מ*+מ-ע+מ :ןאכמו ,הדובעה־חוכב עקשומה ןיהה־קלחב ,מ־ב
 ,ךכ ידי לע םילפרעתמ יוניש ותוא לש סחיהו ישממה ךרעה־יונישש .אלא .(מ לש
 .הערפמכ־ןתינש ללוכה־ןוהה םג לדג ,ןוהה לש הנתשמה וקלח לודיג תמחמש

 ,בייחמ ךילהתה לש ףורצה חותינה :עמשמ .ש״יל 590 ופוסו ש״יל.500 ותליחת
 עיפומו־רזוח אלא וניא ובש ,תרצותה־ךרע לש קלח ותואמ ירמגל תעד חיסנש
 אלא ונא ןיא ךכבו !0=ק עובקה ןוהה יכ ,עבקנש ,ונייה ;עובקה ןוהה לש וכרע
 םילדגבו םינתשמ םילדגב תקסוע איהש תמיא־לכ ,הקיטמיתמה קוחב םישמתשמ
 .רוסיח וא רוביח ידי לע אלא הנתשמה לדוגה לא רושק עובקה לדוגה ןיאשכ ,םיעובק
 המגודב הנה .הנתשמה ןוהה לש תינושארה ותרוצ ךותמ עבונ דחא ישוק
 .ךרע־ףדוע ש״יל 90+הנתשמ ןוה ש״יל 90+עובק ןוה ש״יל 410='ה : ונאבהש
 דציכ ,רבדה הומת הרואכלו ,עובק לדוג ןכ־לעו ,ןה ןותנ לדוג ש״יל םיעשת ירהו
 90 ךסב ,הנתשמ ןוה וא ,(מ) ותוא לבא .הנתשמ לדוגבכ וב םיגהונו םיאב ונא
 ,ןוהה־קלח .הז ךרע רבועש ,ךילהתל למס אלא ןאכ שמשמ וניא תמאב— ש״יל
 ,המשגתנש הדובע לש תמיוסמ תומכ אוה ,הדובעה־חוכ חקימ םע ,דערפמכ־ןתינה
 ־ךילהת םצעב ולאו .הנקנש הדובעהדווכ לש וכרעכ ,עובק ךרע ־רועיש :עמשמ
 םוקמב ,ותלועפב הדובעה־חוכ — הערפמכ ונתינש ש״ילה 90 םוקמב .אב רוצייה

 — עובק לדוג םוקמב ;ליזנ לדוג — חנ לדוג םוקמב ;היח הדובע האב התמי הדובע
 ־תדוקנמ .מ לש תפסות תוברל ,מ לש היצקודורפרה איה האצותה .הנתשמ: לדוג
 ךרעה לש תימצע העונת אוה ךלהמ ותוא לכ ,יטסילאטיפאקה רוצייה לש ותפקשה
 .ותאצות תאו ךילהתה תא םיפקוז ותוכזל ,הדובע־חוכל ךפהנש ,ותליחתב עולקה
 ךרע וא הנתשמ ןוה ש״יל 90 — החסונ התוא ונילע תימדנ ךכ ליבשב םאו
 העובטה ,תיטננאמיא הריתס אלא העיבמ איה ןיא ירה ,תוריתס־תאלמכ — ךרעתשמ

 .יטסילאטיפאקה רוצייב
 .הנושאר הריקסב ההימת ררועל ידכ הב שי ,0=עובקה ןוההש ,העיבק התוא
 תא ,לשמל ,בשחל םדא הצור .םוי־םוי ייחב ,דימת וז העיבק עצבמ התא םלואו
 ,חנתוכה־ריחמ תא ,לכ םדוק ,הכנמ אוה ירה ,הנתוכה תיישעתב הילגנא לש החוור
 ,ןוהה־ךרע יכ ,עבוק אוה ,רמולכ ;רכו םירצמ ,ודוה ,תירבה־תוצראל םימלשמש

 .0=תרצותה־ךרע ךותב עיפומו־רזוח אלא וניאש
 קר אל ,ךרעה־ףדוע לש סחיל ולשמ הלודג תילכלכ תובישח תעדונש יאדו
 —וב לחש ךרעה־יוניש תא גציימ אוהשו ןירשימב עבונ אוה ונממש ,ןוהה־קלח לא
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 הז סחיב וב ונא םינד ךכיפלו .הערפמכ־ןתינש ללוכה־ןוהה לא וסחיל םג אלא
 ןמ ,הדובעדווכב ותעקשה םע ,ןוהה ןמ קלח ךרעשל ידכ .ישילשה רפסב תוטרפב
 הנתשמה ןוהה לעפיש ידכ .רוציי־יעצמאל ךפהיי ןוהה לש רחא קלחש חרכהה

 יפל לכה ,תומיאתמ תויצרופורפב עובק ןוה הערפמכ ןתנייש חרכהה ןמ ,ודוקפיתב
 ימיכ ךילהת ליבשבש ,הדבועה ,םלואו .הדובעה־ךילהת לש םיוסמה ינכטה ויפוא
 ךתעד חיסת הזילאנאבש ,ךינפב תרדוג הניא ,םירחא םילכימלו םיקיבאל קוקז התא
 לכ ,רמולכ ,םמצעל םהשכ ךרע־יונישבו ךרע־תריציב םינדש לכ .ופוג־קיבאה ןמ
 לש רמוחה־תויומד הלא — רוצייה־יעצמאב םהב ןיא בוש ,םתרהט לע םהב םינדש
 ,ליזנה הדובעהדווכ לש ובוציי םשל רמוחה תא קפסל ידכ אלא — עובקה ןוהה

 הנתוכ םא ,דירומ וניאו הלעמ וניא רמוח ותוא לש ועבט םג ךכיפלו .םיכרע רצויה
 רמוחה היהיש דבלבו ,דירומ וניאו הלעמ וניא רמוח ותוא לש וכרע ףא .לזרב םאו
 העקשה ידיל אובתש הדובעה־תומכ תא וכותל גופסל לכויש ידכ הקיפסמ תומכב יוצמ
 ,הכרע דרייש וא הלעיש לוכי ירה ,רמוח לש וז תומכ הנותנ .רוצייה־ךילהת תעשב

 ־יונישו ךרע־תריצי לש ךילהתה ,םיו המדא ןוגכ ,ךרעדולוטנ אהתש וליפא לוכיו
 .27ךכ ידי לע עגפנ וניא ךרע

 םצמטצמ ךכיפלו .םפאל עובקה ןוהה־קלח תא ,העש יפל ,ונא םיוושמ ,ןכבו
 םצמטצמ ע+(מ+ק) תרצותה־ךרעו ;מ לע דמועו ,מ+ק ,הערפמכ ןתינש ןוהה
 תגצוימ הב ,ש״יל 180=םיכרעהדורצות :חיננ .(ע+מ) םיכרעה־תרצות לע דמועו
 תא ןאכמ תוכנל ונילע ירה ,רוצייה־ךילהת לש ונמז לכ ךשמב הליזנה הדובעה
 90 רפסמה .ש״יל 90=ךרעה־ףדוע תא לבקנו ,ש״יל 90=הנתשמה ןוהה לש ךרעה

 ־ורפה ולדג ולאו ,רצויש ךרעה־ףדוע לש טלחומה לדוגה תא ןאכ עיבמ ,ע=ש״יל
 לע עבקנ אוהש רורב ,הנתשמה ןוהה ךרעתשמ ויפלש סחיה ,רמולכ ,ילאנויצרופ

 ץ
 המגודבש ירה — ידי לע עבומ אוהש וא ,הנתשמה ןוהה לא ךרעה־ףדוע לש סחיה ידי

 לש יסחיה ורועיש וא ,הנתשמה ןוהה לש יסחי ךורעיש ותוא .100% - ל״נה
90 

 .28ךרעה־ףדוע לש רעשה :הנכמ ינא ,ךרעה־ףדוע

 תא אלא רציימ לעופה ןיא הדובעה־ךילהת לש תחא השרפ ךשמבש ,וניאר
 ןויכמו .םייחרכהה ותייחמ־יעצמא לש ךרעה תא ,רמולכ ,אוהדתדובעדווכ לש ךרעה
 רציימ אוה ןיא ירה ,הדובעה לש תיתרבח הקולח לע ססובמה בצמב רציימ אוהש
 רציימ ,םיטוח ןוגכ ,תדחוימ הרוחס לש התומדב אלא ,ןירשימב ותייחמ יעצמא תא
 .םתונקל ידכ ,ןוממל הווש ךרע וא ,ותייחמ־יעצטא לש םיכרעל הווש ךרע אוה

 לכה ,ןטק וא לודג היהיש לוכי ,ךכ םשל וכרוצ אוהש ,ותדובע ־םוי לש קלח ותוא

 "ם11 !>0886 01־681:1 — םויצרקול לש ומגתפב — יב ,וילאמ ןבומ /ב הרודהמל הרעה 27 .
 הדובע־חוכ לש ולוגליג אלא הניא "ךרע־תריצי" .ןיאמ המואמ רוציל ןיא <1611111110.״

 .םדא לש םזינאגרואב לגלגתנש יעבט רמוח ,לכ םדוק ,אוה בוש הדובעה־חוכו .הדובעב
 ,("131:60£]51:01118") םיחןרה רעש״ :םייוטיבב ילגנאה שמתשמ ןפוא ותואב 28
 ־רעש תא ןיבהל לקש ,הארנ ישילשה רפסב .דכו ("!•8,1:6 ס{ 10161681:") ״תיברה רעש״
 הז אלו הז אל םיניבמ ןיא הכופהה ךרדב .ךרעה־ףדוע רבדב םיקוחה תא םיעדוישמ ,תערה
 .[011׳טמ,ם11י8ז111:6]

172 



 דרעה־ףדוע לש רעשה .7

 הדובעה־ןמז יפל :רמוא הווה ,םויל םיעצוממה ותייחמ־יעצמא לש םכרע יפל
 עצוממב גציימ םויל ותייחמ־יעצמא לש םכרע םא .םרוצייל שורדה עצוממב ימויה
 ידכ םויל תועש 6 עצוממב דובעל לעופה בייח ירה ,םיצפח־תומדב הדובע תועש 6
 חרואב הבלב ומצעל אלא ןוהה־לעבל אל דבוע היה וליא הרע ותוא רצייל
 םדוקמכ היה בייח זא םג ירה — םידמוע םניעב םיאנתה ראש לכש דועב — יאמצע
 ,ותדובע־חוכ לש ךרעה תא רצייל ידכ ,םויה לש דומי־קלח ותוא עצוממב דובעל

 הדימתמה היצקודורפרל וא ומויקל םישורדה היחמה־יעצמא תא שוכרל דכ ידי לעו
 ימויה־ךרעה תא וב רציימ אוהש ,הדובעה־םוי לש קלח ותואבש ןעכמ ,םלוא .ולש
 ,ךרע ותואל וננלאויוקא אלא רציימ אוה ןיא ,םיגניליש 3 רמאנ ,הדובעה־חוכ לש

 אלא אוה ןיא רצויו־רזחש הז ךרעבש ,אצמנו •א 28ודעב םליש רבכ ןוהה־לעבש
 הארנ ךרע לש רוציי ותוא ירה — הערפמכ ךת י נ ש הנתשמה ןותה־ך־ש תא ריזחמ
 היצקודורפר וב הלחש ,הדובעה־םוי לש קלח ותוא ,הנהו .דבלב היצקודורפרב קר ונל
 הדובע — הז ןמז ךשמב תאצומה הדובעה תאו ,יחרכה חדובע־ןמז הנכמ ינא ,וז
 לש תיתרבחה הרוצב היולת הניאש םושמ ,לעופה ןעמל איה תיחרכה .20תיחרכה

 לעופה לש דימתמה ומויקש םושמ ,ומלועו לאטיפאקה ןעמל איה תיחרכה .ותדובע
 .דוסי םהל שמשמ

 הדובעה לש ןילובגל רבעמ הב ךישממ לעופהש ,הדובעה־ךילהת לש היינשה הפוקתה
 וליבשב תרצוי הניא לבא ,הדובעדווכ תאצוהב ,הדובעב ול הלוע םנמא ,תיחרכהה
 ־תריצי לש הנח לכב ןוהה־לעבל ול םסוקה ,ךרע־ףדוע הדילומ וז הפוקת .ךרע םוש
 תעקשומה הדובעהו ,הדובע־ןמז תפסות הנכמ ינא הדובע םוי לש הז קלח .ןיאמ שי
 ךרעה תסיפת יבגלש םשכ .(8טען>1118 13110111•) הדובע־ףדוע — וז תפסותב הב
 הדובע אלא אוה ןיאש ,הדובע־ןמז לש שרקמ אלא אוה ןיאש ,ןיבנש בושח ללכב
 שרקמ אלא אוה ןיא יכ ,ןיבנש בושח :ךרעה־ףדוע תסיפת יבגל םג ךכ ,ץפח־תומדב
 ,הרוצה קר .ץפח־תומדב הדובע־ףדוע אלא אוה ןיאש ,דבלב הדובע־ןמז־תפסות לש

 ןיב הלידבמש איה ,לעופה ןמ ,רישיה ורצייממ הדובע־ףדוע ותוא טחסנ דציכ
 לש וז ןיבל תודבע לש הרבהה ןיב לשמל ,הרבחה לש תוילכלכה היתורוצת

 .30הריכש־הדוכע

 ,רוכזי ארוקה .החיכשה הלכלכה־ןושלב ןאכ שמתשמ רבחמה /ג הרודהמל הרעה) א28
 לעופה אלא ,לעופל "הערפמב־ןתונ" ןוהה־לעב אל תואיצמבש ,חכוה 141—140 םידומעב ינ

 (.א .פ — .ןוהה־לעבל

 הדובעה־ןמז יבגל "יחרכה הדובע ־ןמז" יוטיבב ןאכ דע ונשמתשה הז ונרוביחב 29
 וב םישמתשמ ונא ךליאו ןאכמ .הרוחס לש הרוציי םשל תיתרבח הניחבמ ללכב שורדה
 םתואב שומישה .הדובע־חוכ :וז תילוגס הרוחס לש הרוצייל שורדה הדובעה־ןמז יבגל םג
 יא עדמ םושב ךא ,חונ וניא — תונוש תוארוהב [<:61-0111111:60110161] םיינכט םיחנומ
 הקיטמיתמה יפנעו ההובגה הקיטמיתמה יפנע ,לשמל ,הוושה .ןיטולחל ךכמ ענמיהל לוכי התא

 .הטושפה

 : דשטוג־חסונ תוינואגב שממ ,הליג תילגת רש1ר םדי די ק ו ת ם להל י ו רמ 50

 — רבצהה ,ךכב ךורכש המו — תרצות־ףדוע לש וא ,ךרע־ףדוע לש ותווהתה ,דחא דצמ םא
 — ״לשמל ,תיבר שרוד אוה״ הז רכשבש ,ןוהה־לעב לש ״ותונכסח״ל תודות ונימיב האב
 ידי לע תונכסחל רתוי־םישלחה םיצלאנ ...רתויב־תוכומנה תוברתה־תוגרדב" הז דגנכ ירה
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 וכרעו ליאוהו ;ודי לע יונקה הדובעה־חוכ ךרעל = הנתשמה ןוהה ךרעו ליאוה
 עבקנ ךרעה־ףדוע ולאו ,הדובעהדכויב יחרכהה קלחה תא עבוק הז .דדובע־חוכ לש
 ךרעה ףדוע :םידמל ונאצמנ ירה — הדובעה־םוי לש ףדועה קלחה ידי לע ודצמ
 .תיחרכהה הדובעה לא הדובעה־ףדוע סחייתמש ךרדכ הנתשמה ןוהה לא םחייתמ

 םחי ותוא תועיבמ וללה תויצרופורפה יתש .--דובע'ףדנ1 ..=1ךרעה~ףדוע רעש וא
 תיחרכה הדובע מ

 תרוצב תחאו ץפח־תומד השבלש הדובע תרוצב תחא ,תונוש תורוצב ךא ,ופוג
 .הליזנ הדובע

 ־חוכ לש לוצינה־תגרדל קיודמ יוטיב שמשמ ךרעה־ףדוע לש רעשה :עמשמ
 .א 80טסילאטיפאקה ידיב לעופה לש לוצינה־תגרדל וא ,לאטיפאקה ידי־לע הדובעה

 90+((מ) ש״יל 90+(ק) ש״יל 410) הווש רצותה לש וכרע היה ונתחנה יפל

 ןוההו ,ש״יל 90=ךרעה־ףדועו ליאוהו .ש״יל 500=הערפמכ־ןתינש ןוהה •,(ע) ש״יל
 יכ ,תולעהל רשפא תלבוקמה בושיחה־ךרד יפל ירה ,ש״יל 500=הערפמכךתינש
 ותמרש ירפסמ סחי — 18%=(וניחורה רעשב ותוא םיבברעמש) ךרעה־ףדוע רעש
 .ךא .הינומראהה־ימכח ראש לכו ייראק לש םבל דע עוגנל הלולע הכומנה

 :רמוא הווה ׳ע = אלא וא ~ = ךרעה־ףדוע רעש ןיא ,רבד לש ותימאל
 מ מ+ק ה

 ־תיארמ יפלש לוצינה־תגרדמ רתויו השימח־יפ לודג ,100% = ^ אלא 90. אל
500 90 

 ,הדובעה־םוי לש טלחומה ולדג המ ,םיעדוי ובא ןיא ןודנה הרקמבש יפ לע ףאו .ןיע

 המ אל ףא הנורחאלו ,(דכו ,עובש ,םוי) הדובעה־ךילהת לש ןמזה־קרפ המ אל ףאו
 — ,תחאדובב העונת ידיל םאיבמ ש״יל 90 לש הנתשמה ןוההש ,םילעופה רפסמ

 .■ 'רדוב5 ףדוע :החסונב ורימהל רשפאש ידי־לע ךרעה־ףרוע לש רעשה הנה
 תיחרכה הדובע מ

 הז סחי .הדובעחדכוי לש םיביכרמחדיקלח ינש ןיבש סחיה תא קוידב ונל הרומ
 .ןוהה־לעבל םויה תיצחמו ומצעל םויה תיצחמ לעופה דבעש ,ןאכמ .100%. אוה

 ונא םילטונ :רצק חסונב ךרעהי־ףדוע לש רעשל בושיחה־דותמ ,אופיא ,והז
 ־רזוח אלא וניאש הז ,עובקה ןוהה־ךרע תא ספאל םיוושמו תרצותה־ךרע לכ תא
 הרצובש הדיחיה םיכרעהרחרצות אוה ראשנה םיכרעה~םוכס .אוהה ריעב עיפומו

 םיפדוע םירצותב וא ?הדובעב ?המב תונכסחל (.78 דמע /״וכו תודוסיה״) ״םהמ םיקזחה
 ןכ חותינ ינפמ תיטגולופא הארי םושמ ןאכ שי שממ תורוב לש הדצב ?םימייק םניאש
 ?הרטשמה יקוחל תדגונמו תנכוסמ האצותה היהת אמש .,הארי — ךרעה־ףדועו ךרעה לש
 הברהב םא תעדה־לע םילבקתמה ,םימעטה תא ליוטיש ,ויפתושו רשורכ םדא החירכמה איהו
 — םימייק ךרעי־יפדוע סכנמ אוהש ,וסוכינ תא קידצהל אב ןוההילעג םהב — טעומב םאו

 .ךרעה״ףדוע תווהתה לש םימעטל םפלסיו

 ליבשב קיודמ יוטיב שמשמ ךרעה־ףדוע רעשש יפ לע ףא .׳ב הרודהמל הרעה א30
 .לוצינה לש טלחומה ורועיש ליבשב יוטיב םושמ וב ןיא ירה ,הדובעהדווכ לש לוצינה־תגרד
 *תגרד ידה — תועש 5 = הדובעה־ףדועו ,תועש 5 = תיחרכהה הדובעה םא : לשמל
 6 = תיחרכהה הדובעה םא ולאו .תועש 5~ב ןאכ דדמנ לוצינה לש ורועיש .100% = לוצינה
 ולאו ? 100%, ,יוניש־אלב ,תראשנ לוצינהדוגרד ירה — תועש 6 = הדובעה־ףדועו ,תועש

 .תועש,6*ל תועש 5ימ ,20%־ב־׳לדג לוצינה לש ורועיש
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 ךרעה־ףדוע לש רעשה .7

 התואמ ותוכנל ונילע ,ךרעה־ףדוע ןותנ םא .הרוחסה לש התריצי־ךיליהתב תמאב
 — םיגהונ ונא הכופה ךרדבו .הנתשמה ןוהה תא אוצמל תנמ לע ,םיכרעה־תרצות
 בוש ,םינותנ םהינש םאו .ךדעה־ףדוע תא שפחל ונילעו הנתשמה ןוהה ןותנ םא
 ןוהה לא ךרעה־ףדוע לש וסחי תא בשחל — םויס־תלועפ עצבל אלא ונל ןיא

 . - ,הנתשמה
 מ

 איבהל היהי יוארה ןמש ,יל הארנ םוקמ לכמ ,הז דותמ אוה טושפש יפ לע ףאו
 הליגר יתלב ,הסיפת־לש־ךרד התואב ןמאתיו־לגרתי ארוקהש ידכ ,תואמגוד המכ

 .הז ד1תמ לש ודוסיב הזונגה ,וילע

 םיטוח הווטה ,םייטאמוטוא םיכלפ 10.000 לעב הייווט־תיב לש המגוד הליחת
 איה תלוספה .עובשל םיטוח דחא טנופ רציימ ךלפ לכו ,תינקירמא הנתוכמ 32 ,סמ
 םיטנופ 10.000־ל הנתוכ םיטנופ 10.600 עובש־עובש םידבועמש ירה .6% לש רועישב
 םימנפ ך% וז הנתוכ לש הריחמ היה 1871 לירפאב .תלוספ םיטנופ 600ד םיטוח
 תוברל ,םיכלפה 10.000 .ש״יל 342 בוריקב ולע הנתוכ טנופ 10.600־ש ירה ,טנופל
 ה״סבו ,ךלפל ש״יל 1 םילוע ,רוטיקה־תנוכמו תמדקומ הייווטל תונוכמה־ןונגנמ
 ־ימד .עובשל ש״יל 20 וא ,ש״יל 1000=10% ידכ אוה יתנשה םדליב .ש״יל 10.000

 םיטנופ 4) םחפ .עובשל ש״יל 6 וא ,הנשל ש״יל 300 הלוע תשורחה ןיינבל הריכח
 תועש 60ד ,רוטאקידניא יפל ,םוס־תוחוכ 100 ליבשבש ,אצמנ ;סוס־־חוכלו העשל
 ,ןוטה םיסנפ 6 םיגניליש 8 ריחמב ,עובשל ןוט 11 (ןייגבה־תקסה תוברל ,עובשל
 .עובשל ש״יל. 10 םילוע רזעה־ירמוח לכש ירה ;עובשל ש״יל 41/2: בוריקב םילוע
 ש״יל 52 הלוע הדובעה־רכש .עובשל ש״יל 378 ,אופיא ,אוה עובקה ךרעח־קלח
 ;ש״יל 510=םיטנופ 10.000 וא ,טנופל םיסנפ 12% אוה םיטוחה ריחמ .עובשל
 ־קלח תא םפאל םיוושמ ונא .חי.ש״יל 80 = 430 — יוכינב 510 :אוה ךרעה־ףדוע
 .תיעובשה ךרעהדוריציב קלח לטונ אוה ןיא ןכש ,ש״יל 378 לש עובקה ךרעה-

 רעשהש ירה .(ע) 80+ (מ)52 = ש״יל 132 יוושב תיעובש םיכרע־תרצות תראשנ

 תועש רשע לש הדובע־םויב רבודמ םאו .153 11״/־ = 80 :אוה ךרעה־ףדוע לש
32 13 . 

 .31תועש 6 1■ הדובע־ףדוע :תועש 3 21 =תיהרכה הדובע :לבקנ ,עצוממב־
33 33 

 80 אוה םיטיחה ריחמש ,החנהב ,1815 תנשל בקעי איבמש ,ןובשח הנהו
 דחא רקאש אצמנו ,םילשוב 22 אוה רקאל עצוממה לוביהשו רטראוקל םיגנילדע
 לגיסו־ןקית רבחמהש תמחמ — הריתי הדימב יוקל הז ןובשח םנמא .ש״יל 11 םינכמ

 .ןאכ וניכרצל אוה קיפסמ ךא — םינוש םיפיעס ןכל־םדוק

 — 1860 תנשל ,דייווט־תיב רבדב ,1 הרודהמב הנתינש ,המגודה .׳ב הרודהמל הרעה 31
 יל ורסמנ ,רתויב םינמיהמ ׳טסקטב ואבוהש םינותנה .תויתדבוע תויועט המכ הב ובברתשנ
 הנוכמ לש סוס־הוכ הליחת ובשיח הילגנאב יכ ,ריעהל שי — .רטס׳צנאמב ןתשרח תאמ

 ךמסמש יפכ ,ישממה־חוכה יפל עבקנ שדחה סוסה־חוכ ולאו ,לילגה לש ורטוק יפל
 .רוטאקידניאה
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 טלחומה ךרעה־ףדוע לש ורוציי

 הטיחל םיערז

 םילבז

 _הדובע־רכש

 לכה־ךס

 ךרעה
 9 ש״יל 1

 10 ״ 2

 10 ״ 3

 רצוימה
 1 .ליש

// 

 רקא לכב
 1 ש״יל 1 תונונראו םיסמ ,רשעמ

 8 ״ 1 הטנר
 רכוחה לש וחוור

 2 ״ 1 תיברו

 .ליש

// 

 .ליש 11 ש״יל 3 לכה־ךס .ליש 9 ש״יל 7

 םיפיעסב ןאכ קלחתנ — וכרעל=תרצותה ריחמש ,דימת החנהבו — ,ךרעה־ףדוע
 .וניבגל םידירומ םניאו םילעמ םניא הלא םיפיעס .ףכו ,רשעמ ,תיבר ,חויר :םינוש
 ,גניליש 19 ש״יל 3 .גניליש 11 ש״יל 3 לש דחא ךרע־ףדוע ונלביקו דחי םונרביח ונא
 ,וראשנ .עובקה ןוהה קלח תקזחב ספאל םיוושמ ונא ,םילבזו םיערז לע ואצוהש
 רצוי ןתחתו ,הנתשמ ןוה תקזחב הערפמכדנתינש םיגניליש 10־ו ש״יל 3 ,אופיא
 יכ ,אצמנ .גניליש 11 ש״יל 3 + םיגניליש 10־ו ש״יל 3 לש שדח ךרע

 ורוצייל ותדובע םוי תיצחממ רתוי איצומ לעופה .רתויו 100%,•ש11^3 = ?_
 .ש 10 ש׳יל 3 מ

 תואלתמאב םמצע ןיבל םהיניב ותוא םיקלחמ םינוש םישנאש ,ךרע־ףדוע לש
 .א 31תונוש

 תרצונדח לש םיילאנויצרופורפ םיקלחב נורצותה־־ךד&ז לש ויוטיב .2
 .ןומממ ןוה טסילאטיפאקה השוע דציכ ,ונל התארהש המגודה לצא רוזחנו ואוב
 אוה ףא הדסעה־ףדוע ,תועש 6 התיה ולצא דבועה הווטה לש תיחרכהה הדמעה

 .100% הדובעהרווכ לש לוצינה־תגרד התיה ךכיפלו ,הזה רועישכ

 יוושב םיטוח םיטנופ 20 איה תועש הרשע־םיתש ןב הדובע־םוי לש תרצותה
 ךרעהמ םיבכרומ (גניליש 24) םיטוחל רשא הז ךרע לש 8/1<י־מ תוחפ אל .גניליש 30
 20 ריחמב הנתוכ םיטנופ 20) ולכאנש רוצייה־יעצמא לש דבלב עיפומו־רזוחה
 2/10 ראש .עובק ןוהמ םה םיבכרומ ,ונייה ,(םיגניליש 4 רועישב ,ףכו ךלפ ,גניליש

 םתיצחמ םהמ (םיגניליש 6 רועישב ,דייווטה־ךילהת םע דלונש ,שדחה ךרעה םה
 ,ונייה — הערפמכדתינש הז — הדובעהרדוכ לש ימויהרכרע ריזחהל ידכ םישמשמ

 *ךרעהש ירה .םיגניליש 3 לש ךרע־ףדוע איה היינשה תיצחמהו ,הנתשמה ןוהה תא
 :ךכ בכרומ םיטוח םיטנופ 20 לש ללוכה

 3 + (מ) םיגניליש 3) + (ק) םיגניליש 24 = גניליש 30 לש םיטוחה ךרע
 .((ע) םיגניליש

 ירה ,םיטוח םיטנופ 20 לש תללוכה־תרצותב םלגתמ הזה ללוכה־ךרעהו ליאוה
 ¬רופורפ םיקלח ידי לע רואיתל םינתינ ויהיש םחרכ־לע םינושה ךרעה־תודוסי ףא

 .רצותה לש םיילאנויצ

 ךרע לש 8/10־ש ירה ,םיטוח םיטנופ 20־ב םייק גניליש 30 לש םיטוחה־ךרע םא
 16*ב ,ונייה ,תרצותה לש 8/10־ב םייק ,גניליש 24 רועישב עובקה וקלח ,ונייה ,הז

 יכ ,איה החנהה ןכש .המגדה אלא םישמשמ םניא ליעל ונתינש םיבושיחה 81
 ךרדב תישענ הניא וז יוויש־תעיבק יכ ,ארוקה הארי ישילשה רפסב .םיכרעל = םיריחמה

 .םיעצוממה םיריחמה יבגל אל וליפא ,ךכ לכ הטושפ
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 ךרעה־ףדוע לש רעשה .7

 הנתוכה לש ונייה ,םלגה־רמוח לש וכרע תא טנופ 1373 םיגציימ םהמ .םיטוח טנופ
 ־ירמות לש ריעה תא םיגציימ םיטוח טנופ 273 ולאו ״ליש 20 רועישב תדבועמה

 .םיגניליש 4 רועישב ,ולכאנש ,,וכו דלפ ,הדובעה־יעצמא לשו רזעה

 תא םיטוח טנופ 1373 םיגציימ םיטוח םיטנופ 20 לש תללוכה־תרצותבש ירה
 בוטרוק אל ףאו — תללוכה־תרצותה לש םלגה־רמוח תא ,ונייה ,התווטנש הנתוכה לכ
 ףסונה ךרעה לבא "ליש 137* יוושב הנתוכ טנופ 1373 קר םהב םיעוקש םנמא .רתוי

 םיטוח טנופ 678־ב התווטנש הנתוכל טנלאויוקא שמשמ .ליש 67* רועישב םהלש
 רמצה לכו ,םינורחאה םיטוחה םתוא ךותמ רמצה טרמנ וליאכ ,רבדה המוד .םירחאה

 םה ןיא הז דגנכ .םיטוח טנופ 1373 ךותב ולוכ לפקתנ תללוכה־תרצותה ליבשב
 ־יעצמא לשו רזעה־ירמוח לש ךרעה ןמ תחא הדורפ אל וליפא וישכע םיקיזחמ

 .הייווטה־ךילהתב רצונש שדחה ךרעה ןמ הדורפ אל ףאו ,ולכאנש הדובעה

 םה םג ,(.ליש 4) עובקה ןוהה לש ורויש עוקש םהבש ,םיטוח טנופ 273 דועו
 ולכאנש חדובע־יעצמאו רזע־ירמוח לש םכרע תא אל־םא םולכ אלו םיגציימ םניא

 .םיטוח טנופ 20 לש תללוכה־תרצותה ליבשב
 הניחבמש יפ לע ףא — םיטוח טנופ 16 וא ,תרצותה לש תוירישע־הנומש :ןכבו
 ,הייווטה־תדובע לש תורוצת םה םג ,םיטוח ,שומיש־ךרע םהב םיאורשכ ,תינפוג

 ־תדובע םוש םיליכמ םה ןיא ,ונינפלש ףוריצה תניחבמ ירה — תרצותה יקלח ראשכ
 םיטוחל וללה וכפהנ וליאכ ,המוד .הייווטה־ךילהת םצעב הגפסנש הדובע םוש ,הייווט
 אבשמ ,םנמאו .בזכו רקש אלא םהלש םיטוחה־שובל היה אל וליאכו ,הייווט־אלל
 ־יעצמא תא וליבשב הנוקו־רזוח אוה הז ןוממבו ,גניליש 24־ב םרכמל ןוהה־לעב
 ,םחפ ,ךלפ ,הנתוכ לש הווסמ אלא םניא םיטוח טנופ 16־ש ,הלגתמ ירה ,רוצייה

 .ב״ויכו
 וישכע םיגציימ םניא ,םיטוח טנופ 4 וא ,וראשנש רצותה לש 7ב״ ,ךפיהלו
 .תועש 12 ךשמב הייווטה־ךילהתב רצויש ״ליש 6 רועישב ,שדחה־ךרעה תא אלא

 — ולבתנש הדובעה־יעצמאו םלגה־ירמוח לש ךרעה ןמ םהב לולכ היהש המ לכ
 הייווטה־תדובע .םיטוח לש םינושארה טנופה 16 ךותל והוסינכהו ולוכ והולצינ רבכ
 וליאכ ,רבדה המוד .תרצותה לש 7ג״דנ הזכרתנ — םיטוחה טנופ 20־ב המולגה
 םייוצמה ךלפבו הנתוכב םתוא הנטש וא ,ריואה ןמ םיטוח םיטנופ 4 הווטה הנט

 .תרצותל ךרע םוש םיפיסומ םניא םהו ,םדא תדובעב עויס לכ אלב ,עבטה ידימ

 ־ךילהת לש םיכרעה־תרצות לכ םהב הלפקתנ וז ךרדבש ,םיטוח םיטנופ 4 םתוא
 ,דדובעה־חוכ תרזחהל ךרעה תא קר תגציימ תחאה םתיצחמ ירה ,ימויה הייווטה
 םירתונה םיטנופה 2 ולאו ,םיגניליש 3 רועישב הגתשמה־ןוהה תא ,ונייה ,לכאנש

 .םיגניליש 3 רועישב ךרעה־ףדוע תא קר םיגציימ םיטוחה לש
 ירה ,םיגניליש 6־ב ץפח־תומד תולבקמ הווטה לש הדובעהדוועש 12ד ליאוה
 20־ב תומייק ןה .הדובע תועש 60 ץפח־תומד ולביק גניליש 30 לש םיטוחה־ךרעב

 ,הדובע־תועש 48 לש ירמוח־םוליג םישמשמ ,טנופ 16 וא ,7!״ םהמש ,םיטוח טנופ
 רוציי,ד־יעצמאב המשגתנש הדובעה לש ,ונייה ,הייווטה־ךילהת ינפל דוע ורבעש
 ־תועש 12 לש ירמוח־םוליג םישמשמ ,םיטוח םיטנופ 4 וא ,7!״ ולאו ;םיטוחה לש

 .ופוג הייווטה־ךילהתב ואצוהש הדובע
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 טלחומה ךרעה־ףדוע לש ורוציי

 םע רצונש שדחה־ךרעה :הז םוכסל הווש םיטוחה־ךרע יכ ,וניאר הלעמל
 ,חכוה וישכעו .רוצייה־יעצמאב ןכל־םדוק דוע םימייק ויהש םיכרעה + םיטוחה רוציי׳

 תידוקפית הניחבמ םא הזמ הז םינושה ,תרצותה־ךרע לש םיביכרמה־ויקלח דציכ
 .הפוג תרצותה לש םיילאנויצרופורפ םיקלחב רואיתל םינתינ — םגשומ תניחבמ םאו

 ,תרצות־לש־תומכל — רוצייה־רילהת לש ותדלות — תרצותה לש וז תוקרפתה

 תומכלו ;עובקה ןוהה קלח תא וא ,רוצייה־יעצמאב הלולכה הדובעה תא קר תגציימה
 ;הנתשמה ןוהה־קלח תא וא ,תיחרכהה הדובעה תפסות תא קר תגציימה ,תרחא

 ותואב הדובעה־ףדוע לש תפסותה תא קר תגציימה ,תרצות־לש־תומכל :הנורחאלו
 חכויש יפכ ,תחאכ הבושחו איה הטושפ וז תוקרפתה — ךרעה־ףדוע תא וא ,דילהת

 .ןנורתפ לע ןיידע ואב אלש ,תוכבוסמ תויעב ליבשב הב שמתשנש םע.ךכ רחא
 הדובע־םוי לש תרמגומ האצות תקזחב תללוכה־תרצותב םינד ונייה התע הז
 יפ לע ףאו ,התווהתה ךילהתב הירחא בוקעל םג לכונ םלוא .תועש הרשערכיתש ןב
 הזמ הז םינוש תרצות־יקלח תקזחב תויקלח ה־תורצותה תא ראתל היהי רשפא ןכ

 .תידוקפית הניחבמ
 רציימ אוה תחא העשבש אצמנו ,םיטוח טנופ 20 תועש 12־ב רציימ הווטה
 ־ךרעל הווש הכרעש תיקלח־תרצות רמולכ —טנופ 13ג/3 תועש 8־בו ,טנופ 12/־־

 אצמת ךרד התוא יפל .ולוכ הדובעה־םוי לכ ךשמב התווטנש ,הנתוכה לש ללוכה
 ,םיטוח םיטנופ 22/3 = ןכמ־רחאל תוקד 36־ו העשה לש תיקלחהדורצותהש םג

 .הדובע תועש 12 ךשמב ודספנש הדובעה־יעצמא לש םכרע תא אוה גציימ ךכיפלו

 ־דרע ,.ליש 3 = םיטוח םיטנופ 2 ןהירחאלש תוקד 12ר העשב הווטה רציימ ןכו ־
 הדובע לש תועש ששב רציימ אוהש ,םיכרעהדורצות לכל הוושה תרצות־לש
 םכרעש ,םיטוח םיטנופ 2 אוה רציימ תונורחאה תועשה 6/5־ב םג ,ףוסבו .תיחרכה
 םיבושיח לש וז ךרד .םויה־תיצחמב ותדובע־ףדוע ידי לע רצונה ךרעה־ףדועל הווש
 8־בש ,לשמל ,דיגי ךכו ,םוי־םוי הב שמתשמ אוהו ילגנאה ןתשרחה לע תלבוקמ

 ,ולש הנתוכה תא ומצעל ריזחמ אוה ,הדובעה םוי לש 2/3־ב וא ,תונושארה תועשה-
 הלטינש ,המצע הנושארה החסונה איה וז םצעב ;הנוכנ החסונה :םיאור לכה .רכו
 ,ןמזה לא הקתעוהו ,הז די לע הז םירומגה תרצותה־יקלח םיחנומ וב ,ללחה ןמ
 תויראבראב תועד םג החסונה לא תופרטצמו שי םלוא .הז רחא הז םיאב םה ובש
 ךורעישה ךילהתב ןיינע םיאצומ םהש ,הלא לש םהיתוחומ ךותב דוחיב ,רתויב
 לוכי ,הנה .תינויע הניחבמ ותסיפת ףוליסב םיניינועמ םהש םשכ ,תישעמ הניחבמ
 תונושארה תועשה 8*ב ריזחמ וא רציימ ונלש חווטהש ,לשמל ,ובלב תומדל והשימ
 םכרע תא — תואבה תוקדה 36־בו העשב !הנתוכה לש הכרע תא ותדובע־םוי לש
 ־רכש לש וכרע תא — תואבה תוקדה 12ר העשב ;םידספנה הדובעה־יעצמא לש
 ,ןתשרחל שידקמ אוה התוא ,םיברב תמסרופמה ,"הנורחאה העש״ה קרו ;הדובעה
 :לופכה אלפה תא הווטה לש ופתכ לע םיסימעמ ךכו .ךרעה־ףדוע לש ורוצייל
 הווט אוהש עגרב־וב םרצייל וילע — ב״ויכו ,ןמש ,םחפ ,רוטיק־תנוכמ ,ךלפ ,הנתוכ
 ונממ תושעל וילע — תמיוסמ תויביסנטניא־תגרדב דחא הדובע־םויו ;םתועצמאב
 רוצייה־יעצמא לשו םלגה־רמוח לש רוצייה ,ונלש ןודנב ירהש .הלאכ םימי השימח
 םיטוחל םינושארה הלא לש םתכיפהו ,תועש 12 ינב הדובע־ימי 4 = 24/6 שרוד
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 ,הלאכ םיסנב הנימאמ לזגה תואנוש .תועש 12 ןב רחא הדובע־םוי דוע תשרוד
 ,המגוד דיעת — ךכ לע היאר איביש ןפנחה־רנירטקודה תא הרסח איה ןיא םלועלו

 .ירוטסיה םוסרפ הל התנקש

 רוינס לש "הנורחאה העשה" .3
 הצמשל־עדונ ,רוינס ה ואסאנ הנהו ,1836 תנשב דחא ריהב םוי רקובב

 ןיוולק ןיעמ ,העודי הדימב ,הפיה ונונגסב םגו הלכלכה־תרותב ותונדמלב םג
 דומלל תנמ לע ,רטס׳צנאמל דרופסקואמ ןמזוה — םיילגנאה הלכלכה־ימכה ןיב
 ,והונימ םינתשרחה .דרופסקואב וז הרות דמלל םוקמב תינידמה הלכלכה תרות ןאכ

 םסרפתנש ,[!י&ס^סעג׳י^נ תשורחה־יתב קוח דגנ ברקב חצנמ־רדול םהל שמשיש
 םתונינשב .תועש 10 לש הדובע־םויל — ןכמ־רתויל הפאשש הלומעתה דגנו ,התע הז
 "שוטילל טעמ־אל דוע קוקז" רוספורפה ןודאהש ,וללה וריכה ,הב וחמתנש תישעמה

 ןרמ .רטס׳צנאמל והוחלשו ודמע ךכיפלו .[!¥31110(1 3 8-00(1 <1631 0! 61118111118]
 תרבוחב וננגסו רטס׳צנאמב רשא םינתשרחה יפמ חקלה תא לביק אוה ףא רוספורפה
 תיישעת לע עיפשמ אוהש הדימב ,תשורחה־יתב קוח רבדב םיבתכמ" :תדחוימ

 [**6,61161*8 סמ 1116 630101■^ .401, 38 11 366018 1116 ״.1837 ןודנול .הנתוכה
 םירבד ראשה ןיב התא אצומ ןאכו 0011011 1:1311111361111*0. 60:1(1011 1837.׳׳]

 :שפנה תא םיבבושמו םיפלאמ ,הלא

 ...הנש 18 ליגמ הטמל םילעופ קיסעמה ,תשורח־תיב םוש ןיא םייקה קוחה יפל״
 עובשה ימי תשמחב םויל תועש 12 ,ונייה ,םויל תועש ווי/^־מ רתוי דובעל יאשר
 תשורח־תיבב יכ ,אבה (!)חותינה חיכומ הנהו .תבש־ברעב תועש 9ד םינושארה
 100.000 עיקשמ ןתשרחה יכ ,חינמ ינא .הנורחאה העשה ןמ יקנה חוירה לכ אב הזכ
 ־רכשבו םלג־ירמוחב 20.000 ;תונוכמבו תשורחהדויב ןיינבב ש״יל 80.000 :ש״יל
 םעפ ורוזחמ תא השוע ןוההש ,חיננ םא — תשורחה־תיב לש הנשה רוזחמ .הדובע
 לכ ...ש״יל 115.000 יוושב תורוחס ןתיש ךירצ —15% אוה וטורב חוירהו הנשל
 .ש״יל 115.000 ןתואמ 3/23 וא 5/״־ תרציימ תויצחמה 23־מ הדובע־תעש תיצחמ
 , [0011811111111181661ר*6016 £115.000] ש״יל 115.000 לכ תא םיווהמה ,הלא 23/23־מ

 !ןוהה תא ריזחהל קר םיאב ש״יל 115.000 ךותמ ש״יל 100.000 ,רמולכ ,2%3 ירה

 תשורחהדויב לש יאלבה דעב הרומתכ םיאב ש״יל 115.000 ךותמ ש״יל 5000 וא ,1/־3
 ,םוי לכ לש םינורחאה העשה־יאצח ינש ,ונייה ,םירתונה 2/23 .תונוכמה־ןונגנמו
 םניעב םיריחמהש יאנתב) םא :ךכיפלו .10% רועישב יקנה חוירה תא םירציימ
 לש תפסותב — ,11!4 םוקמב תועש 13 דובעל יאשר תשורחה־תיב אהי (םידמוע
 ןמו ,רתויו םיינש־יפ יקנה חוירה הברי זא יכ — רזוחה ןוהל בוריקב ש״יל 2600
 םאו ;יקנה חוירה סרהיי ,תחא העשב הדובעה־תועש תא ותיחפי םא ,ינשה דצה

 .32"וטורב־חוידה וליפא סרהיי ,יצחו העשב ןותיחפי

 תובושח ןניאש ,תויורזה רבדב ןוידב ןאכ םיסנכנ ונא ןיא .13 ,12 ׳טע ,םש ,ר ו י נ ס 32
 לש ,ונייה ,רכו תויולבה תונוכמה לש רזחומה דרעה תאש ,הנעטה ןוגכ !ונתרטמ ליבשב
 האמוטב םא ,וטנ םאו וטורב םא ,םיחודה ןובשחב םינתשדהה םיסינכמ ,ןזהה !מ ידוסי קלח
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 לש תונעמודוונעטב ןימאה םא !"חותינ" רוספורפה ןרמ יפב ארקיי תאזכו
 םג ןאכמו ,רוצייה לע םויה לש ונמז בטימ תא םיזבזבמ םילעופהש ,םינתשרחה
 — םכרע תרזחה לע וא ,רכו םחפ ,הנתוכ ,תונוכמ ,םיניינב לש היצקודורפרה לע

 !יתוברו ירומ :תוטישפב בישהל אלא ךירצ היה אלו .הלטבל חותינ לכ היה זא יכ

 ־ןונגנמ ,הנתוכ לש ימויה יוליבה תחפוי בוש ,111/2 םוקמב ,תועש 10 ודיבעת םא
 םתאצמנו .ודמעי םניעב םיאנתה ראש לכ םאב — תועש 1!4*ב רכו תונוכמה
 לע תוחפ יצחו העש םכילעופ וזבזבי אבהל .םכדספה רועישכ שממ קוידב םיתיורמ
 רוינס ןימאה אל םאו .הערפמכ־ןתינש ןוהה לש וכרע תרזחה לע וא היצקודורפרה
 רמול ךירצ היה ירה ,חותינ ןועט רבדהש ,החמומו יקבכ ,היה רובס אלא םקדצ־ןחל
 הב רבודמה רקיע לכש ,וז הלאשב ,יתובר ,םכבוטב :לכ םדוק ,םיגתשרחל םהל
 דחי ובברעת אנ־לא ,הדובעהרבוי רועיש ןיבל יקנה־חוירה ןיבש סחיה קר אוה
 !הדובעה תא םגו םלגה־ירמוחו תשורחה יניינבו תונוכמה־ןונגנמ תא :לכ־לכמ־לכב

 ,תונוכמה־ןונגנמב ,םיניינבב ללכנש הז ,עובקה ןוהה תא דימעהל וליאוה אלא

 .ןאכמ ,הדובעה־רכש םולשתל הערפמכ־ןתינה ןוהה תאו ,ןאכמ ,רכו םלגה־ירמוחב

 וא לעופה רציימו־רזוח תשורחה־ילעב יבושיח יפל יכ ,לשמל ,זא הלוע היה םאו
 ־לעב ךירצ היה — תחא העשב ,ונייה ,הדובע־תועש -//־ב ותדובע־רכש תא ריזחמ

 :רמולו ךישמהל קותינה

 ,ותדובע־רכש תא הנורחאה־ינפלש הדובעה־תעשב לעופה רציימ ,םכירבד יפל

 ,ךא .יקנה־חוירה תא וא םכלש ךרעה־ףדוע תא אוה רציימ הנורחאה העשב ולאו

 ־ינפלש העשה לש תרצותה ירה ,םיווש םיכרע רציימ אוה םיווש ןמז־יקרפבו ליאוה
 ךרע רציימ אוה ןיא :דועו .הנורחאה העשה לש תרצותל הכרעב הלש הנורחאה

 ןיא וללהש .םירפסמ,ד־םינותנ,ד לש םתונוכנ־יאב וא םתותימאב ןודנ אל ןכו .הרהטב םאו
 בתכמ״ב רנרוה דרנואיל חיכוה תאז — ״חותינ״ יורקש המל שישמ רתוי ךרע םהל
 תשורחה־יתב לש הריקחה־תדעו ירבחמ ,רנרוה דרנואיל .1837 ןודנול ,״רכו רוינס רמל
 השעמל וא ,חקפמ שמישש ,1833 תנשמ [נ?י£01;017 111(11111־^ 00111111188101161־8]
 ןעמל ולעפמב חצנ־תויוכז ומצעל שכר — 1859 תנשל דע תשורחה־יתב לע ,ישאר רקבונ
 דגנ ברק להינ וימי לכ :םחלנ םידרמתמה םינתשרחב קר אל .הילגנאב םילעופה־דמעמ
 ־תיבב היישעתה־יליא לש "תולוקה" תא תונמל רתוי בושח היה םליבשבש ,םירטסינימה

 .תשורחה־תיבב "םיידיה" לש הדובעה־תועש תא תונמלמ םירחבנה
 .תלבלובמ אלא הניא רוינס לש ותאצרה םצע ,ןכותב ףויזה דבלמ .32 הרעהל תפסות
 המו .םויב תועש 23/2 וא 111/2 םילעופה תא קיסעמ ןתשרחה :רמול םצעב הצרש המ הזו
 ,דדובעה־ימי רפסמב תולפכומ) תועש 23/2 וא 11י/2 הליכמ הנשה־תדובע ףא ,דחא הדובע־םוי

 115,000 לש תיתנש תרצות תורציימ הדובע,ד־תועש 23/2 ירה ,תאז ונחנ,דשמ .(הנשה ךשמב
 תורציימ הדובע״תועש 21>/23 ;ש״יל 115.000 תרציימ הדובע־תעש י/2 ;ש״יל
 .הערפמב־ןתינש ןוהה תא אלא תוריזחמ ןה ןיא ,רמולכ ,ש״יל 100.000 = 115.000 >< 20/23
 ־המרה תא ,רמולכ ,ש״יל 15.000 = 115.000 א 3/23 תורציימה ,הדובע־תועש 3/2 תוראשנ
 ,ש״יל 5.000 = 115.000 א י/23 הדובע־תעש ג/2 תרציימ הדובע,ד־תועש 3/2 ןתואמ .וטורב
 תויצחמה יתש .ויתונוכמו תשורחה־תיב לש יאלבה תרזחה תא קר איה תרציימ ,רמולכ
 10.000 = 115.000 א 2/23 תורציימ ,הנורחאה הדובעה־־תעש ,רמולכ ,הדובע־תעש לש תוראשנה
 לש ויקלחל תרצותה לש םיראשנה 2/23 תא רוינס רפוה טסקטב .וטנ־חוירה תא ,ונייה ,ש״יל

 .ופוג הדובע,ד־םוי

180 



 ךדעהיףדרע לש רעשה .7

 ,הלוע ןמז ותוא .ותדובע־ןזנזב תדדמנ ותדובע תומכו ,הדובע איצומ אוהש לכ אלא
 רצייל ידכ הלבמ אוה תועש 111/2 ןתואמ דחא קלח .םויב תועש 11!/2 ,םכנובשח יפל
 תאז קר .םכלש חוירה תא רצייל ידכ—ינשה קלחהו ,ותדובע־רכש תא ריזזזהל וא
 אוה־ורכש ןובשחה יפלו ליאוה ,םלואו .אל ותו — הדובעה־םוי ךשמב השוע אוה
 תא רציימ אוהש ,רורב ירה ,םלדגב םיווש םיכרע ינש םה איבמ אוהש ךרעה־ףדועו
 :דועו .תורחא תועש 5%־ב םכלש יקנה־חוירה תאו תועש 5%*ב ותדובע־רכש
 ותדובע־רכש לש םיכרעה־םוכסל הווש ת1עש יתשב םיטזחה־תרצות ךרעש ןניכמ
 ־תועש 11!,4*ב דומנ היהי םיטוחה־ךרע ותואש ,חרכהה ןמ ,םכלש יקנהדווירהו

 ףאו ,הדובע־תועש 5%~ב תדדמנ הגורחאה־ינפלש העשה תרצות ,ונייה ,הדובע
 ,בל ומי1ע .הילאבש ץוקל םיעיגמ וגא ןאכו .ךכ — הנורחאה העשה לש תרצותה
 .הנושארכ ,איה הליגר הדובע־תעש הנורחאה־ינפלש הדובעה־תעש !אופיא
 הווטה לוכי דציכ ,ןכ~םא .[הנמיה התוחפ אלו הריתי אל] 1^1 ע1וג8 !11 !1101118.
 ותימאל ? הדובע־תועש 5% גציימה ,םיטוח־לש־ךרע — תחא הדובע־תעשב רצייל
 העשב רציימ אוהש שוסישה־ךרע ותוא .הלאכ םיסנ ישעמ השוע אוה ןיא ,רבד לש
 י־תועש 5%־ב דדמנ הלא םיטוח לש םכרע .םיטוח לש תמיוסמ תומכ אוה ,תחא
 םילבחמה רוצייה־יעצמאב ,ולשמ עויסב אלש ,תועש 4% תועוקש ןהמ ;הדובע
 ומצע אוה ,תחא העש וא ,4/4 ולאו ;רכו ,תונוכמה ןונגנמב ,הנתוכב :העש־העש
 לש תחא העשב םיטוחה־תרצותו ,תועש 5%־ב רצוימ ותדובע־רכשו ליאוהו .ףיסומ
 ־תרצותש ,ללכ םיפשכ־השעמ הז ןיא בוש — הדובעדוועש 5% הקיזחמ איה ףא הייווט
 .תחא הייווט־תעש לש תרצותה־ךרעל הנש ולש־הייתט־תועש 5%־ב 1לש םיכרעה
 הדורפ וליפא דבאמ אוהש ,םתא םירובס םא ,ךרד־אל ךרדב םיכלוה םתאצמנ םלוא
 ,הנתוכה יכרע לש "םתרזחה" לע וא היצקודורפר לע ותדובע־םוימ ןמז לש תחא
 ידי לע ,ךלפמו הנתוכמ םיטוח השוע ותדובעש ,ךכ ידי לע .רכו ,תונוכמה־ןונגנמ
 התוכיאמ אב הז לכ .םיטוחה לע םיכלפו הנתוכ לש ךרע וילאמ רבוע ,הווט אוהש ךכ
 לע רכו הנתוכ לש ךרע רתוי ריבעי תחא העשב :יאדו .התומכמ אלו ,ותדובע לש
 חווטמו דבעמ אוה תחא העשבש םושמ קר םלואו — העש 1/2~ב ריבעישמ םיטוחה
 העשבש ,םכלש הז רוביד :אופיא ,םכל רורב .העש !/2*ב רשאמ הנתוכ רתוי
 אוה הנורחאה העשב ולאו ,ותדובע־רכש ךרע תא לעופה רציימ הנורחאה ינפלש
 תועש יתש לש םיטוחה־תרצותבש ,דבלב הז אלא ושוריפ ןיא ,יקנה חוירה תא רציימ
 תועש יתש וא ןה תונושאר תועש יתש וללה םא ,איה תחאו — ותדובע־םוימ
 .ותדובע ־םוי לכ לש תועשה ןיינמכ קוידב ,הדובע־תועש 11 !4 תומולג — תונורחא
 53/^11 ולש ותדובע־רכש תא רציימ אוה תונושארה תועשה 5%דבש ,רובידה ולאו
 חז אלא ועמשמ ןיא בוש ,םכלש יקנה־חוירה תא רציימ אוה תונורחאה תועשה
 ןיא תונורחאה תועשה 5!4 דעבו ,םימלשמ םתא תונושארה תועש 5% דעב :דבלב
 רבדל ידכ ,הדובעהדדוכ םולשת אלו ,הדובעה םולשת :ינא רמוא .םימלשמ םתא
 םתאש ,הדובעה־ןמז תא ,יתובר ,וישכע וושת םאו .םכלש לקולקה־ןושלב םכתא
 םחי והז יכ ,ואצמת — ,ורכש םימלשמ םתא ןיאש ,הדובעה־ןמזל ,ורכש םימלשמ
 *רעש ,יאדובו יאדוב ,ןאכ ירהו ; 100%,רמוא הווה ,םויהדויצחמל םויה־תיצחמ לש
 *םידיבעמ ויהת םאש ,לקה ןמ לק קפסב לטומ רבדה ןיא ףאו .ןוגהו האנ תיבר



 טלחומה ךרעה־ףדוע לש ורוציי

 תופדועה תועשה 1!/2 תאו ,11*4 םוקמב תועש 13 םכלש ״םיידי״ה תא םיעגיימו
 ־ףדוע לא — וילעב סובא רומחה לע לבוקמכ ,םכילע לבוקמ הז רבד — ופרצת
 רעשה הלעי ךכו ,תועש ד1/! דע 5%־מ הדובעה־ףדוע ותוא לדגי ירה ,דבלב הדובעה
 ־ילקו חומ־ימומח אלא םכניא הז דגנכ .1262/23%־ל 100%־מ ךרעה־ףדוע ,לש

 ותוא לדגי תועש 1ץ2 לש תפסות ידי לע יכ ,הנקתב םתא םיעשעתשמ םא ,הנומא
 םיינש־יפ הברתי״ש ,רמולכ ,200%־מ הלעמל וליפאו ,200%- ידכ דע 100%־מ רעש
 —וסיכב ובל תא .אוה אשונ םא דוהיבו ,םדא לש ובל אלפנ המכ—ךדיאמ .״רתויו
 ־םוי לש ומוצמצ םע יכ ,םתא םיששוח םא ,ףוריט ידכ דע תורוחש־יאור םתא ירה
 הכויו םכלש יקנהדווירה לכ רערעתי תועש 10י/2־ל תועש 11ל4דנ ותדרוהו הדובעה
 ־ףדוע דריי ,ודמעי ןניעב תוביסנה דאש לכש ,החנהב !אל ,הערפ יח .םיסיסרל
 דבכתהל־יואר רעש תולעהל ידכ ךכב שי םוקמ,לכמו ,תועש 434־ל53/4־מ הדובעה
 ,תונערופל הנכומה "הנורחאה המשה" התואו .8214/23% ,ונייה ,ךרעה־ףדוע לש

 ,םלועה ץק לע "םיטסאיליכ״ה ושרדשמ רתוי הדגא־תושרד הילע םישרוד םתייהש
 אלו םכלש "יקנה־חויר״ב אל עגפי אל הדספה .[>11 130311] םילבה־לבה אלא הניא

 :*32םכדי לע םידבעומה ,דחי םג םינימה ינשמ ,םידליה לש "תעדה־ןויקנ״ב

 לש םייקנה םהיחוור םייולת "הנורחאה הדובעה־תעש״ב יכ ,חיכוה רוינס םא א32 ....
 — ימלועה קושב הילגנא לש התלודג ,תילגנאה הנתוכה־תיישעת לש המויק ,םינתשרחה

 ■הטמל םיריעצו תשורח־ידלי םיאלוכ ןיא םאש ,חיכוהו רוי י י רדנ א ר״ד בוש אב ירה
 ,יתשרחה רדחב רשא רוהטהו םהה רסומה־ריוא ךותב תומימת תועש 12 ךשמב 18 ליגמ
 ירה ,תעדה־לקו גזמה־רק ,ינוציחה םלועה לא םדוק "תחא העש" םתוא םישרגמ אלא

 ■־יתב יחקפמ ופעיי אל ךליאו 1848 תנשמ .תותיחשהו הלטבה תמהמ םשפנ־תולש חפוקת
 םינתשרחה תא רטנקל — הנש־תיצחמ לכב םימסרפמ םהש ״תונובשהו־םיניד״ב — תשורחה
 ־ןידב לוואה רמ רמוא הנה ."תונערופ לש העש" התוא ,"הנורחא העש" התוא ללגב
 אוה) אבה ףירחה בושיחה היה ןוכנ וליא" : 1865 יאמב 31־מ תשורחה־יתב לע ולש ןובשחו
 תנשמ ,דבע תדחואמה הכלממב הנתוכל תשורח־תיב לכ יכ ,אצוי היה ,(רוינס תא טטצמ
 הנשה־תיצחמל .תשורח־יתב לע םיחקפמה לש: ,תונובשחו־םיניד") ".דספהב — ךליאו 1850

 ־תעצה 1848 תנשב םירחבנה־תיבב הלבקתנשמ (.20 ,19 ׳מע ,״1855 לירפאב 30־ב תמייתסמה
 ,םיירפכה ןתשפל־הייווטה־יתב לש םינתשרחה ודמע ,[הדובע] תועש רשע רבדב קוחה
 םידבועה ,םהילעופמ המכ תאמ המרמב־ואיצוהו ,טסרמוסו טסרוד ןיבש תוזוחמב םירזופמה
 ,םירובס הז בתכ ישיגמ" :ראשה ןיב רמאנ ןאכ !קוחה דגנ השקב־בתכ ,ןיקת הדובע־םוי
 םינימאמ ןכש ,םדוק רשאמ רתוי םידליה תא ןוונל הדיתע שפוח לש תפסונ ,דעש יכ ,םירוהכ
 31־מ תשורחח־יתב לע ןובשחו־ןידה ריעמ ךכ לע ".הריבע לכ םא איה הלטבה יכ ,ונחנא
 תובא םתוא לש םהידלי םחב םידבועש ,ןתשפל הייווטח־יתבב הריואה : 1848 רבוטקואב
 ראשהל דואמ השקש ׳ימלגה רמוחהמ םיביסו קבא תודורפ ךכ־לכ היוור ,םיגונעדנידוסח
 שגר םכפקתיש אלב ןכ תושעל ולכות אל ןבש ;דבלב םיעגר 10 וליפא הייווטה־ירדחב
 — ןתשפ לש קבא יננע דימ םיאלמתמ הפהו ףאה־יריחנ ,םיינזאה ,םייניעהש ךותמ ,באכ לש
 ץמאמ׳ ,תונוכמה לש תינתחדקה ןתוריהמ תמחמ ,תשרוד הפוג הדובעה .טלפמ םהמ ןיאו
 ןאכ שיש.המודו ; תואיל ילב בל־תמושתב הקפל שי ךכ לעו ,העונתבו תוזירזב קסופ־יתלב
 ,םהדבהידלי יבגל "םינלצע" יוטיבב ושמתשיש םירוה םיעינמ םא ,תוירזכאה ןמ תצקמ
 ,תאזכ תוקסעתה לא — תוחוראל ,ןמזה יוכינ ירחא — תומימת תיעש 10 ךשמב םילובכה
 םירפכב םיחלפהדניתרשמה םידבועשמ ןמז רתוי םידבוע הלא םידלי ...תאזכ 'הריוא ךותב
 לוכי התא־יא — ״הריבעו תולצע,, לע ,הלמח אלל םירמאנה ,הלא תוטש־ירבד ...םיכומסה
 ותוא ...השוב לש ץמש אלל הפינחכו הט־שפבש־הטושפ (03111) תיעיבצכ םתונגל אלא
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 ךרעה־ףדוע לש רעשמ .7

 אנדלעח■■׳םכ&צע םכלש ,תמאב "הנורחאה העשה" םימיה ןמ םויב עיגתשכו
 הווקא בוט ולוכש םלועב :רבד ףוס .דרופסקואמ רוספורפה לש ורכז תא םכבל לע
 העשה>/ תזרכהל רפוש־תעיקת התוא ...33!םולש .הדבכנה םכתרבחמ רתוי תונהיל
 1848 לירפאב 15*ב העקתו רזה ,1836 תנשב רוינס לש ותילגת /׳הנורחאה

 —:םויב הדובע תועש*רשע לש קוחה דגנ סומלופה םע /׳טסימונוקא ןודנול״ ןותעב
 .םיילכלכה םיניראדנאמה״ישארמ דחא ,ן ר ס ל י ו סמיי׳ג

 תדצד*וח־מןדדןן ♦4
 ,םיטוח םיטנופ ינש וא םיטוח טנופ 20־מ 1/!ס) תרצותהמ קלח ותוא
 תרצותהיףדוע םשב םינכמ ונא ,ךרעח־ףדוע וב גצוימש ,(2 ףיעסבש המגודב
 יפל אל עבקנ ךרעה״ףדוע לש רעשהש םשכ .(£1*041111; 116£, 8111*ח1118 £1*0(11106)
 עבקנ ןכ הבש הנתשמה קלחה לא סחיה יפל אלא ,ןוהה לש ללוכהדנוכסה לא וסחי
 יפל אלא ,תללוכה־תדצותה לש הרויש לא וסחי יפל אל ,תרצוחה־ףדוע לש ולדג
 ־ףדוע רוצייש םשכ .תיחרכהה הדובעה וב תגצוימש ,תרצותה קלח ותוא לא ׳וסחיי■
 *תגרד תא דודמל ונילע ךכ ,יטסילאטיפאקה רוצייב העינמה הרטמה שמשמ ךרעה

 אולמבו יבמופב הב וזירכהש ,תוחיטבה ןמ ךרעב םינש 12 ינפל עתפוהש ,להקה ןמ קלה
 ךותמ עבונ ןתשרחה לש "יקנח חוירה" לכ יכ ,הנוילע הטירוטוא לש הרושיא ךות ,תוניצרה
 תחא העשב הדובעהיטוי לש םוצמצ ותוא דיתע ןכ־לעו /׳הנורחאה העשה" לש הדובעה
 ,ויניע הארמל ןימאי אלש טעמכ ,ונא םירמוא ,להקה ןמ קלה ותוא ;יקבה חוירה תא רוקעל
 זאמ הללכתשנ "הבודהאה העשה" לש היתודימ לע תירוקמ תילגת התוא יכ ,וישכע.אצמי םא
 לש ןמזה תא ומצמצי םאש דע ;דחאכ חוויר" םגו "רסומ" םג הפיקמ איהש ,ךכ ידכ דע
 עלוביש ןמזבדב םידליה לש רסוחל ול עלובי ,דבלב תומימת תועש 10יל םידלידודובע
 :ןייע) .הנורחא תונערופדועש התואב םייולת םהינש יכ — םהידיבעמ לש יקנה חוירל
 ותוא (.101 ׳מע ,״1848 רבוטקואב 31~ל תשורההייתב לע םיחקפמה לש תונדבשחו־םיניד"
 — םינתשרהה םינודאה םתוא לצא ״תודימ״ו ״רסומ״ לש תואמגוד ךכ-דהא איבמ ןובשחודיד
 ושמתשה םהש /רכו ,םיפויז ,םויאייעצמא ,םייותיפ ,תולובחת לש ,תוימומרע לש תואמגוד
 לע ,ולאכ תושקב״יבתכ לע תומיתח ,ןיטולחל םיבוזע ,םיטעומ םילעופמ איצוהל ידכ ,םהב
 ,םלש היישעת־ףנע לש השקב־יבתכ םה הלאש ,הנעטב םידחבנה־תיבל דכירחא םשיגהל תנמ
 יורקש המ לש םויכ ודמעמ ליבשב ךכ לכ תינייפואה ,הדבועה תראשנו .םימלש תוזוחמ לש
 ןעמל ץרמב םחלנ ךכירחאש ,ותוכזל רמאייו — ומצע רוינס אל יכ ,ילכלכ ״עדמ״
 תא דיתהל דציכ ועדי אל ,םיבורהאהו םינושארה ,וידגנתמ אלו — תיתשדחה הקדהתה
 עודמהו המלה ךא .יתואיצמה זליסנה לא הרזעלדנפ םה ."תירוקמה תילגתה" לש בזכה־תונקסמ

 .ויהשכ ןירותסמ וראשנ [1:116 ^67
 לע םיבתכמ״ב !רטס׳צבאמל ולויט םע והשמ היורה רוספורפה ןודאה ירה ,תאז לכבו 33
 "רתוי והשמ" וליפאו "תיברה״ו "חויר״ה — יקנה חתרה לכש ,עבוק אוה "תשורחהייתב־קוח
 .דבש !םולשת־אלל לעופה דבועש תחא הדובע־תעשב יולת — [״801*161111118 זמ0ני6״]
 •ידימלתל בוט חקל ןתיל — ״תינידמ הלכלכל םיקרפ-ישאר״ ורוביחב ,ןכלדכדוק תחא ,
 ותעדל דוגיבב ,"הליג״ו דמע — םיליכשמ [םירטסיליפ] םיבתרקלד דרופסקואב הטיסרבינואה
 ־לעב לש ותדובעמ ואצומ הוידה יכ ,הדובעהךמז ידי לע ךרעה תרדגה רבדב ודראקיר לש
 הביתה לבא ,הנשי המצע הידבה ."ותושירפ" ךותמ ,הז לש ופוגיסח האצומ תיברהו ,ןוהה
 םשב ןוכב*לא תינמרגל התוא םגרתמ רש1ר רמ .השדח [*^631:11161106״] ״תושירפ״
 ,םיטריווה — תימורב ותומכ םיאיקב ויה אלש ,וצראיינב ךא .[תושירפ] "נ3111;11£111;11112"
 .[תורזניה] ״£!11:8^1111^״ ־ל הוכפהו םיריזנ־שובל הושיבלה —■ םירחא םילכימו ,םיצלושה
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 טלחומה ךרעה־ףדוע לש ורוציי

 ףדוע לש יסחיה לדוגב אלא תרצותה לש טלחומה לדוגב אל רשועה לש ותמר

 .34תרצותה
 םהבש ,ןמזה־יקרפ םוכס ,ונייה ,הדובעה־ףדועו תיחרכהה הדובעה לש םוכסה
 תא הווהמ — ךרעה־ףדוע תאו ותדובע־חוכ לש רזחומה ךרעה תא לעופה רציימ

 .(ז70ע1״מ£ <1*30 הדובעה־םוי :ותדובע־ןמז לש טלחומה לדוגה

 ינימש קרפ

 הדובעה־םוי
 הדובעה םוי תולובג .1

 לכ ךרעכ ,וכרע .וכרע יפל רכמנו הנקנ הדובעהדווכש ,החנהה ךותמ ונאצי
 לש םרוציי םא :רומאל .ורוצייל שורדה הדובעה־ןמז ידי לע עבקנ ,תרחא הרוחס
 וילע ירה ,תועש 6 שרוד לעופה לש םויה תסנרפל עצוממ רועישב היחמה־יעצמא
 רוזחל ידכ וא ,ותדובע־חוכ תא םוי־םוי רצייל ידכ םויל תועש 6 עצוממב דובעל
 םוי לש יחרכהה קלחהש ,אצמנ .ותדובע־חוכ תריכמ םע לביקש ךרעה תא רציילו
 ןותנ לדוג — תודמוע ןניעב תוביסנה ראש םא — ךכיפלו ,תועש שש ליכמ ותדובע

 .ופוג הדובעה־םוי לש ולדג ןיידע ןותנ אל ךכב לבא .אוה

 תא וא ,יחרכהה הדובעה־ןמז ךשמ תא ראתמ ב-א וקהש ,חיננ
 ,תחא העשב האלהו ב א־ל רבעמ תכראנ הדובעה םא ,הנהו .תועש 6 רמאנ ,וכרא

 :הלא םינוש םיווק 3 לבקנ ירה ,רכו ,תועש 6 וא 3־ב

 ,ג —ב-א : 1 הדובע םוי

 ׳ג-ב-א : 11 הדובע םוי
 ,ג-ב-א :ווו הדובע םוי

 ג ב ךראומה וקה .תועש 12 ,9 ,7 לש :םינוש הדובע־ימי השולש םינמסמ וללה

 ול תפכיא אל ירה ,ש״יל 2000 ויהי הנשל ויחתש ,ש״יל 20.000 לש ןוה־לעב ,דיחי״ 34
 וא 10.000־ב רכמית רצייש הרוחסה םא ,םילעופ 1000 וא 100 קיסעי ונוה םא ,רקיע־לכ
 ןיא םולכ .ש״יל 2000 ידכמ הטמל וחוור תחפי אל םירקמה לכבש דבלבו !ש״יל 20.000־ב
 הטנרה ׳1טנ תישממה התסנכהש ,החנהב ? המואה לש ישממה סרטניאה יבגל ןכ רבדה
 12 וא 10 הנומ המוא התוא םא ,ךכב תובישח לכ ןיא — התיהשכ ראשית ,הלש םיחודהו
 רמא ודראקיר ינפל בר ןמז (.416 ׳מע ,״רכו תודוסי״ :ו ד ר א ק י ר) ״.םיבשות ינוילימ
 לש שוח לוטנ ,ןברבר־ןטפטפ רפוס ,בגא — תרצותה־ףדועל יאנקה ,ג נ א י ר ו ת ר א
 אצת תלעות המ" :רומאל ,ראשה ןיב — וגשיהל ךופה סחיב דמוע ומוסריפש ,תרוקיב
 ־םירכיא ןיב ,קיתע־ימור חסונב] הז ןפואב קלוחמ היהיש ץרא־לבחמ תינרדומ הכלממב
 םתס תודלו תדמעה לש תילכתה דבלמ — יוארכ דבועמ אהי םא םג ,[םייאמצע םיריעז

 תילכת אלא וניא ומצעלשכ הז רבדו ,(״(;116 !ז16ע6 ן1111ך)086 0£ !)!•סס(!!]!# מ1611")
 הקיטמתירא" :ג נ א י ר ו ת ר א . ("18 8 !11081; 11861688 עןג1ך>086")״רתויב תלעות־תלוטנ

 .47 ׳מע ,1774 ןודנול ,״רכו תיטילופ
 (מ61 ^681111) ףדוע רשוע ראתל ...הקזחה הייטנה״ דואמ הרזומ .34 הרעהל תפסות
 .ת) ".ףדוע אוהש םושמ הז ןיא יכ ,רוחומו־רורב ירהו ...דבועה דמעמל הכרב איבמכ

 (.126 ׳מע ,1828 ןודנול ,״רכו תיעקרק הטנר לע״ :ם נ י ק פ ו ה
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 הדובעה־םוי .8

 ,ג א וא ,ג ב + ב א = .דדובע״ד־םויו ליאוה .הדובעה־ףדוע לש וברא תא ראתמ
 לש וסחי ירה ,ןותנ בא־ש ןויפמ .גב הנתשמה לדוגה םע הנתשמ אוהש עמשמ
 ןב—א לש % 1 הדובעהדכויב :אוה הז סחי .הדידמל דימת ןתינ בא לא גב
 :היצרופורפהש ןויכמ ,דועו .6/6 111 הדובע־םויבו ;3/6 11 הדובע־םויב

 ךותמ ונל ןתינ הזש ירה ,ךרעה־ףדוע תא תעבוקה איה — ד-ובעה ףדוע לש■ומזה -
 תיחרכה,ר־הדובעה לש ןמזה

 ,50% וא ,162/3%, :הז רעש אהי םינושה הדובעה־ימי תשולש םתואב .ל״נה סחיה

 ידכ ךכב אהי אל ,דבלב ךרעח־ףדוע־רעש תא קר עדנ םא ,ךפיהל ךא .100%,וא
 רשפא ירה ,100%, אוה הז רעש םא ,לשמל .הדובעה םוי לש ולדג תא עובקל
 יכ ,דיעהל ידב הז רעשב וב שי .רכו ,תועש 12 וא ,10 ,8 ןב הדובעה־םוי היהיש
 םיווש ,הדובע־ףדועו תיחרכה הדובע ,ונייה ,הדובעה־םוי לש םיביכרמהדיקלח ינש

 .קלחו קלח לכ לש ולדג המ ,דיעהל ידכ וב ןיא לבא ,םלדגב
 ויקלחמ דחא קלח םנמא .הנתשמ לדוג אלא ,עובק לדוג וניא הדובע־םויש ירה
 לבא .ופוג לעופה לש הדימתמה היצקודורפרל שורדה הדובעה־ןמז ידי לע עבקנ
 :ךכיפלו .וכשמ וא הדובעה־ףדוע לש וכרא םע הנתשמ הדובעה־םוי לש ללוכהרלדג

 .35עובק וניא ומצעשכל אוה םלוא ,עבקיהל ןתינ הדובעה־םוי
 ןיא ינשה דצמ ירה ,ליזנ לדוג אלא קצומ לדוג וניא הדובעה םויש יפ לע ףאו
 וניא ולש םףמיגימה־לובג םלואו .םימיוסמ תולובג ךותב אלא תונתשהל יושע אוה
 בוש ,0 = הדובעה־ףדוע וא גב ךראומה וקה יכ ,חיננ םא :יאדו .עבקהל ןתיב
 *ומויק ןעמל דובעל בייח לעופהש ,םוי*לש*קלח ותוא ,ונייה ,םומינימ־לובג לבקב
 אלא םלועל רשפא־יא יטסילאטיפאקה רוצייה־ןפוא לש סיסבה לע םלוא .אוה
 *םוי לכוי אל םלועל :עמשמ ;ותדובע*םוימ דחא קלח הווהת תיחרכהה הדובעהש
 ־םויל םומיסקאמ־לובג םייק הז דגנכ .םומינימ ותוא לע דומעלו רצקתהל הדובעה
 עבקנ םומיסקאמה־לובג ותוא .םיוסמ לובגל רבעמ הכראהל ןתינ אוה ןיא ,הדובעה
 לש תעל־תעמ ךשמב .הדובעה־חוכ לש יזיפה גייסה ידי לע ,תישאר .העיבק־לפכ
 עודיב .ותויח־חוכמ תמיוסמ תומכ אלא איצוהל לוכי םדא ןיא ,עבטה יפל ,תועש 24
 קוקז םויה ןמ דחא קלחב .ומויב םוי ידמ תועש 8 אלא דובעל לוכי וניא סוס םגש
 ,םירחא ףוג־יכרצ קפסל םדאה בייח םויה ןמ רחא קלחבו !הנישל ,החונמל חוכה
 תכראה תלקתנ ,ןיטולחל יזיפ גייס ותואמ ץוח .רכו ,שבלתהל ,ץחרתהל ,סנרפתהל
 םיינחורה ויכרצ תא קפסל ידכ ,ןמזל קוקז לעופה .סיירמומ םיגייסב הדובעה־םוי
 תעונתש ירה .יללכה יתוברתה בצמה ידי־לע םיעבקנ םרפסמו םפקיהש ,םייתרבחהו
 םתואש אלא .םייתרבחו םייזיפ םיגייס ידי־לע תלבגומ הדובעה־םוי לש םייונישה
 ־שפוחל בר םוקמ םיריישמ םה ןיידעו ,םעבט יפל רתויב םישימג םיגייסה ינש
 ירה — תועש 18 וא ,16 ,14,12 ,10 ,8 לש הדובע־םוי םיאצומ ונא ךכו .העונתה

 .דואמ דע הנוש וכראש
 וב שומישה־ךרע ךייש ול .ימויה וכרע יפל הדובעה־חוכ תא הנק ןוהה־לעב
 לעופה תא ונעמל דיבעהל ומצעל תוכז הנק אוה :רמוא הווה .הדובע־םוי ךשמל

 היהיש לוביו ךורא הדובע־םוי היהיש לוכי — םותס יוטיב אלא הניא םויל־הדובע״ 35
 (.73 'מע ,1776 ןודנול ,״רכו םיספ־תלטה לע תורעה תוברל ,רחסמו הכאלמ לע הסמ״)״.רצק
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 טלחומה ךרעה־ףדוע לש ורוציי

 .םייחב דחא תעל־תעממ תוחפ :ירב 36 ? הדובע־םוי והמ ,םלואו .דחא םוי ךשמב
 ,[1111111131111116] ןורחא לובג ותוא לע ולשמ העד ול שי ןוהה־לעב ?תוחפ המכב

 —ושפנ .םדא־תומדב־ןוה אלא אוה ןיא ןוה־לעבכ .זודובעה־םוי .לש יחרכהה גייסה לע
 רצייל ,ומצע ךרעשל רציה ,דיחיו דחא םייח־רצי ול שי ןוההו .איה לאטיפאקה־שפנ
 ־הלודג תומכ ,רוציי,ד־יעצמא םה ,עובקה וקלח תרזעב וכותל גופסל ,ךרע־ףדוע
 ןיעמ ,םייחל תררועתמ הנניאש ,התמ הדובע אוה ןוהה .37הדובע־ףדוע לש רתויב
 ,הנמיה הכותל גופסלו ץוצמל הברמ איהש לכו ,היח הדובע תציצמ םע אלא ,דפרע
 ךרוצ ןוהה־לעבש ,ןמזה אוה ,ותדובע תא דבוע לעופהש ,ןמז ותוא .הייח וברי ןכ
 ,ומצע־יברצל ותושרל דמועה ןמזה תא לעופה הלכמ .38ודי לע יונקה חדובעח־חוכ תא

 .39ןוהה־לעב תא םטסלמ אוה ירה

 דוקש ,רחא הנוק לככ ,אוה .תורוחסה יפילח קוח לע ,אופיא ,ךמתסמ ןוהה־לעב
 .ותרוחס לש שומישה־ךרעמ ,תורשפאה הצק דע ,רתויב הלודגה תלעותה תא איצוהל

 ,רוצייה־ךילהת לש הלומהו־ןואשב םלאנש ,ולוק תא לעופה אשונ םואתפ םלוא
 :רומאל

 תורחאה תורוחסה לש בר־ברע ותואמ איה הנוש ,ךל היתרכמש ,וז הרוחס
 תינקו תמקש ,םעטה הנה .הדעב ןתינש הזמ לודג ךרעו ,ךרע רצוי השומישש ,ךכב
 תפדוע האצוה ינא־יניעב אוה ,ןוה לש ךורעישכ התא־ךיניעב הארנש המ .התוא
 ־יפילח קוח אוה ,דחא קוח אלא קושב םיעדוי ונא ןיא ינאו התא .הדובעדהכ לש
 אלא ,התוא ףילחמו־ריבעמש ימ ,רכומל אל הנותנ הרוחסה לש התכירצו .תורוחסה
 םלוא .םויל יתדובע־חוכב שומישה ךל עיגמ ןכ־לעו .התוא שכורש ימל ,הנוקל
 רוזחל ידיב היהיש ,םוי־סוי ותוא רציילו־רוזחל ינא בייח ,םויל ורכממ־ריחמב
 דובעל רשכומ היהאש ךירצ ,דכו הנקז תמחמ ,יעבטה יוליבה דבלמ .ורכמלו
 התא דימת .םויה יתדבעש ומכ ,תוננערו תואירב ,חוכ לש ןיקת בצמ ותואב רחמ
 הצור ,ןכ־םא !תשרד הפי ."תושירפ״הו ךוכסח״ה תרותב תושרד ינזאב שרודו אב
 ¬חוכ אוה ,יל רשא ידיחיה שוכרה קשמ תא לכלכל ,ינכסחו ןובנ קשמ־לעבכ ,ינא

 ־תכשל ינפב ליפ טרבור רס לש תמסרופמה ותלאשמ ,האןשה־אלל ,הבושח וז הלאש 36
 םושמ קרו — ["17113118 3ן>0ןגמ<1?"]■ ״?יהמ גנילרטש הריל״ :םאהגנימריבב רחסמה

 םשכ שממ ,ומצע ליפל ול רורב היה אל ןוממה לש ועבטש ינפמ ,הלאש התוא הדמעוה ךכ
 .םאהגנימריבב רשא ["111116 8111111118111611"] ״םינטקה םיגנילישה ישנא״ל רורב היה אל
 ".רשפאה לככ לודג חדובע־םוכס עקשומה ונוהב גישהל סחה־לעב לש ודיקפתמ" 37

 ("!>'01)161111• (111 63ן)1131 (161)6036 10 ]11118 £01־16 801111116 (16 11־3,7011
 /׳םייתיישעת םילעפמ לע תישעמו תינויע הנשמ" :ליינס־לסרוק .ר .י ק08811נ16.")

 .62 ׳מע ,1857 סיראפ ,2 הרודהמ
 ".תירחסמ הנידמ ליבשב םוצע קזנ הווהמ הדספה — םויב תחא העש לש הדובע״ 38
 -ףוספסאה ברקב דוהיב—וז הכלממב םידבועה םיינעה ברקב תורתומ לש הכירצה הלודג"
 לכמ רתויב תנכוסמה הכירצה ודו ,סנמר תא םיכרוצ םג םה ךכ ידי לעו — הרומקאפונאמבש

 (.153־ו 47 ,םע ,1770 ןודנול ,ירכו רחסמו הכאלמ לע הסמ״) ״.תוכירצה
 ־יניעב וירחא תבקועה ,תמהוזמה תונכסחה ירה ,הלק העש חנ ,ישפחה ,לעופה םא" 39
 ■ןודנול ,"רכו םייחרזאה םיקוחה לש הכלהה" :ה ג נ י ל .נ) ״.הנממ בנוג אוה :תרמוא ,הדרח

 (.466 ,מע ,11 ךרכ ,1767
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 ,רדובעה־םוי .8

 אלש ,ינא הצור .תעדה־ףוריט לש זובזב ונזבזבא אלש רהזהלו־רזנהלו ,יתדובע
 ,קלח ותוא אלא ,הדובעל ךופהא אלש ,העונת ידיל ,המירז ידיל םוי־םוי ונממ איבא
 הדובעה־םוי תכראה םע ולאו ,האירבה ותוחתפתהו ןיקתה ומויק לא המאתהב אוהש
 ,יתדובע־חוכ לש הלודג תומכ המירז ידיל איבהל דחא םויב התא לולע הדימ־אלל
 רועישברבש ,אציי ךכו .םימי השולש ךשמב םילשהלו־ריזחהל ינא לוכישמ רתוי
 יתדובע־חוכב שומישה ןיא .יתדובע לש התומצעב ינא דיספא הדובעב חיורת התאש
 לוכי עצוממ לעופש ,תעצוממה הפוקתה םא .דחא םהש םיינש ללכו ללכ ותליזגו
 התאש ,יתדובע־חוכ ךרע ידה ,הנש 30 איה ,ןובשחבו הדימב תישעגה הדובעב תויחל

 ךרוצ התא םאו .וכרע־ללכ לש — - וא —1— אוה ,ומויב םוי ידמ יל םלשמ
30* 365 10950 

 ,ונייה ,וכרע ללכ לש — םוקמב —יל םלשמ התא ירה ,םינש 10־ב ותוא
10950 3650 

 .יתרוחס ךרעמ 2/3־ב םוי־םוי ינמטסלמ התא ךכיפלו .םויל וכרעמ קר םלשמ התא
 .םימי השולש לש הדובע התא ךרוצ הבהו — דחא םויל הדובע־רכש יל םלשמ התא.

 ינא שרוד ןכ־לעו .תורוחסה־יפילח לש קוחה לע הריבע ,ונלש הזוחב העיגפ יהוז
 לא הנופ ינאש היינפ ךות אל תאז שרוד ינירהו .ןיקת ךרוא וכראש הדובע־םוי
 חרזא .התאו רשפא .בלבש־תושגר הקיתשל םינודינ.. תונוממ יניינעב .ןכש ,ךבל
 חיר ךממ ףדונ ךכ לע ףסונו ,םייח־ילעב־רעצ תרבחב התא רבח ילואו ,תפומל
 םאו ,והזחב קפוד בל ןיא ,יתמועל וגציימ התאש .הז רבד לבא — ,םימש תארי לש
 ,ןיקתה הדובעה־םוי תא ינא שרוד .ןה יבל תוקיפד ירה — והשמ םש קפודש המדנ

 .40רחא רכומ לכ שרודש ךרדכ ,שרוד ינא יתרוחס לש הכרע תאש םושמ
 םצע ךותמ ירה ,דואמ םישימגה םיגייסה ןמ תעד חיסנ םא :םיאור לכה הנה
 הווה ,הדובעה־םוי תא וב םוחתל לובג לכ הלוע וניא תורוחסה־יפילה לש םעבט
 ,הנוק תקזחב ,דמוע ותוכז לע ןוהה־לעב .הדובעה־ףדועל לובג לכ ןיא :רמוא.
 תושעל — רשפא קר םאו ,הדובעה־םוי תא רשפאה .לככ ךיראהל דקוש אוהשכ ״
 ללוכ הרוכמה הרוחסה לש דחוימה העבט ,יגש דצמ .םימי ינש דחא .דדובע־םוימ
 תקזחב ,ותוכז לע דמוע לעופהו !הנוקה ידי לע התכירצ תא ליבגהל גייס וכותב
 ירה .םיוסמ ןיקת לדוג לע הדובעה־םוי תא דימעהלו םצמצל שרוד אוהשכ ,רכומ
 םע תומותחו תובותכ דחי םג ןהיתשו ,תוכז תמועל תוכז ,הימוניטנא ןאכ הל!ךש
 האב — הנש תוכז תמועל הנש תוכז תדמועש םוקמבו .תורוחסה־יפילח לש קוחה
 רוצייה־ךפוא לש ויתודלות תשרפב ,ונינפל הלוע ךכו .ןהיניב העירכמו תומילאה
 ־םוי לש ויגייס לע זוחחלזנכ ןיקת זודובע־םוי עובקל ןויסנה ,יטסילאטיפאקה
 ןיבו ,ןאכמ ,ןוהה־ילעב דמעמ ,רמולכ ,וללכב־ןוהה־לעב ןיב המחלמ — הדובעה

 .ןאכמ ,םילעופה־דמעמ ,ונייה ,וללכב־לעופה

 דע 1860 [1,011(10111כ 11110161*8] ןודנולב ןיינבה״ילעופ לש הלודגה התיבשה תעב 40
 — הליכמה ,הרהצה םיתבושה־דעו םסריפ ,תועש 9 דע הדובעה־םוי תדרוה דעב ,1861
 לע וז הרהצה תזמרמ הינוריא ילב אל ,ןנד" לעופה לש הידוגינסה״ירבד תא — הצחמב הצחמ

 ׳ינולפ דחא — [״1נ1111<1111£ ןיינבה~ינלבק ןיב רתויב יאנקה עצבה־ףדורש ,ךב
 — לש ופוס םע ,1867 ירחא ,1פוס אב 1טפ ותוא) .ונמיה ףדונ ״השודק לש חיר״ — ־וטפ .מ דס
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 טלחומה ךרעה־ףדוע לש ורוציי

 ראיובו ןתשרח .הדומע־ףדועל ןובערה .2

 ודיב קיזחמ חרבחה ןמ קלחש םוקמ לב .הדובעוו־ףדוע תא איצמה ןוהה אל

 ףיסוהל ,דבעושמ םאו ןירוח־ןב םא ,לעופה סונא ,רוצייח־יעצמא לע ןילופונומ

 רצייל ידכ הדובע־ןמז לש ףדוע ןתילו ולש־ומויקל שורדה הדובעה־ןמז לע

 ליצא הז םא - 41רוצייה־יעצמא הא ודיב קיזחמש ימ ליבשב היחמ־יעצמא
 יאמור חרזא םא ,היקסורטא לש לשומ־ןהוכ וא ,*(*!)ס; אנותא לש

 ראיוב וא ,ינקירמא םידבע־לעב וא ,ידנאמרונ ןוראב וא [01ע18 !סנרב&מטפ]

 םאש ,רבדה רורב ,םלואו .42ןוה־לעב םאו ינרדומ ןיעקרקמ־דרול םא ,היכאלאוב

 לש שומישה־ןרע אלא ןיפילחה־ךרע אל עירכמ הרבחה לש תילכלכ הרוצת ךותב
 ךא 5 םיכרצ לש — בחר וא רצ — ףקיה ידי לע הדובעה־ףדוע לבגומ ירה ,רצותה

 .גייס עדוי וניאש תדובע־ףדועב ךרוצ ותוא תאצמ אל רוצייה לש ויפוא םצע ךותב
 היה רבודמשכ קר ,הקיתעה הירוטסיהב רתויב־םויאכ הדובעה־רתי הארב ךכיפל

 הייפכ .ףסכו בהז לש רוצייב ונייה ,תיאמצעה־תינוממה ותומדב ןיפילחה־ךרע תגשהב

 יד .הדובעה־רתי לש תימשרה הרוצה זא התיה וז — המשנ תאיצי דע ךרפ־תדובעל

 םיאצוי םירקמ אלא וללה ויה אל ךא .43סולוקיס סורודויד לש ורפסב ןייעת םא ,ךל

 תורוצה ימוחתב ןיידע ענ םרוצייש ,םימעה םתוא לכ םלוא .קיתעה םלועב ללכה ןמ

 קושהך1תלםהםיכשמנשמ—,רכו ,םיתימצ־תדובעו םידבע־תדובע לש רתוי־תוכומנה

 רכממ תא חתפמה קושה הז ,יטסילאטיפאקה רוצייה־ןפוא וילע טלתשנש ,ימלועה

 םיביכרמו םיאב דימ ,רתויב־עירכמה וניינע תא ךכב האורו ץראל־ץוחל תורוחסה

 תינויצאזיליביצה העוזה תא /וכו ףוגה־דובעיש ,תודבעה לש תויארפה תוענזה לע

 לש םורדה־תונידמב רשא םישוכה תדובעש ,אצומ התא ךכיפל .הדובע־רתי לש

 רוצייהש ןמז לכ ,גזוממ ילאכראירטאפ יפוא הב רמתשנ הקירמאב תירבה־תוצרא
 הנתוכ,ד־אוציש הדימב םלוא .ןירשימב תימצעה הכירצה יפלכ רקיעב ןווכתמ היה

 — ישוכה לש הריתיה ותדבעה ירה ,תונידמ ןתוא לש רתויב ינויחה ןיינעל השענ

 *תבשוחמ הטישב םרוג הכפה — הדובע־תונש עבשב וייח לוכיא ידכ דע םשו הפ

 אלא .םיליעומ םירצות לש תמיוסמ תומכ ונממ איצוהל ונווכתנ אל בוש .תבשחמו

 ־תדובעב אצומ התא הזב אצויכ .ומצע ךרעה־ףרוע לש ורוצייל :ונווכתנ ךכל
 .הבונאדה תויוכיסנב ,לשמל ,םיתימצה

 סגו (םירישעה םייורקה} ...הבצקה־ילעב תא םג תמאב םיסנרפמ ."םידבועש ימ לב" 41

 (.2 ׳מע ,1800׳ ןודנול /,רוסחמה רבדב תודבועו םירוהרה״ :קרב ד נ ו מ ד א) ״.סםצס חא

 התא יא" :רומאל /,ימור לש הירוטסיהה" ורפסב רובינ ריעמ הריתי תומימתב 42

 םה םיררועמ םנברוחב םגש ,םיקסורטאה־ילעפמ ומה םילעפמש ,ןכמ םלעתהל לוכי
 תוקמעתהב ".םידבעו עקרק־ינודא :(!)תונטק תונידמב םהל תמדוק החנה — תואלפתה
 רכש־ינודא :םהל תמדוק החנה ־ — ״לסירב־ירחת״ יכ ,י ד נ ו מ ם י ס רמא וזמ הריתי

 .רכש־ידבעו

 רומשל וליפא םתלוכיב ןיאש ,(ברעו שוכ ,םירצמ ןיב בהזה־תורכמב)וללה םיללמואה"43
 .ללמואה םלרוג לע םוחתש אלב ,םתוארל לוכי התא־יא — םהימורעמ תוסכלו םפוג תרהט לע

 לכה .חוכ־תושושת םישנל ,םינקזל ,םומ־ילעבל ,םילוחל הנינח ןיאו הלמח ןיא ןאכ יכ
 םהייוניעל ץק םשו תוומה אבש דע ,דובעלו־דישמהל — דכל םוחירכי תוכמו — םיבייח
 .[260 ,מע] ,13 קרפ ,3 רפס ,״תירוטסיה הירפס״ ,ם ו ל ו ק י ם ס ו ר ו ד ו י ד ״.םהיתורצלו
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 הדובע,ד־םוי .8

 הז ןובער לא הבונאדהדוויוכיסנב רשא הדובע־רתיל ןובערה תא הוושבו ואוב
 ־תדובעב ןכש ,דחוימ ןיינע םושמ ךכב שיו !הילגנא לש תשורחה־יתבב רשא

 .שחומב תספתנה ,תיאמצע הרוצ הדובעה־רתיל ול הנתינ םיתימצה

 לש תועש ששו תיחרכה הדובע לש תועש שש ןב אוה הדובעה־םויש ,חיננ
 הדובע־ףדוע ,ןוהה לעבל ,וילעבל לעופה איבמ עובש ךשמבש ,אצמנ .הדובע־ףדוע
 3־ו ,ומצעל עובשב םימי 3 דבוע היה וליאכ שממ הז ירה .תועש 6x6=36 לש

 .לכ־ןיעל הלגנ הז רבד ןיאש אלא .ןוהה־לעב ליבשב םנח אוה דבוע עובשב םימי

 ,לשמל ,םחי ותוא עיבהל ינא לוכיו .הזב הז םיעלבומ תיחרכה הדובעו הדובע־ףדוע
 .דכו ,וילעב תבוטל תוינש 30־ו ומצעל תוינש 30 הקד לכב דבוע לעופה :ךכ םג

 ,לשמל היכאלאוב רכיאהש ,תיחרכהה הדובעה .םיתימצה־תדובעב ןכ ןיאש המ

 .ראיובה תבוטל השוע אוהש הדובע,ד־רתימ םוקמ־תדרפה תדרפנ ,אוהדמויקל השוע
 — היינשה הדובעה ולאו ,ומצע לש והדשב עצבמ אוה הנושארה הדובעה תא

 דצב הז ,יאמצע םויק םימייק .דדובעה־ןמז לש ויקלח ינשש ירה .וינודא תזוחאב
 הדובעה ןמ רומג קוידב הדובעה־ףדוע דרפנ םיתימצה־תדובע לש הרוצב .הז
 ןיא ,תיחרכהה הדובעה לא הדובעה־ףדוע לש יתומכה סחיה יבגל :יאדו .תיחרכהה
 ־ףדוע לש םימי השולש .םולכ אלו תונשל ידכ ,הנוש העפות־תרוצ התואב ,הב
 ליבשב טנלאויוקא שמשל ידכ הב ןיאש ,הדובע לש םימי השולש םה עובשב הדובע
 ןובער ותוא ,ךא .ריכש־תדובע איה םא ןיבו תימצ־תדובע איה םא ןיב ,ומצע לעופה
 ,רועיש־אלל הדובעה םוי תא ךיראהל הנאתה — ןוהה־לעב לצא ותרוצ הדובע־ףדועל
 ־תדובע לש םימי לע רישי דיצ :רתוי הטושפ ותרוצ — ראיובה לצא ולאו

 .44םיתימצ

 ראש לכבו חפוגמ־ת1טנרב ,דתיה הכורכ הבונאדה תויוכיסנב םיתימצ,ד־תדובע
 דמעמל םילעמ ויהש ,םמה רקיע התיה וז הדובע םלוא .ףוגה־דובעיש לש וירזיבא
 םיתימצה־־תדובע העבנ תוקוחר םיתעל קר ,הז בצמ וב ררשש ,םוקמ לכב .טילשה
 ־תדובע ךותמ ףוגח־דובעיש עבנ בורה לע ,ךפיהל אלא ,ףוגה דובעיש ךותמ
 םהב רשא ירוקמה רוצייה־ןפוא .הינמור תוזוחמב רבדה היה ךכ **44םיתימצה
 היוצמ ,רתיהש ףתושמ ןיינק לש הרוצ התואב אל לבא ,ףתושמ־ןיינק לע ססבתנ
 ידי לע ,יטרפ שוכר תקזחב ,ודבוע םקלחב תועקרקה .םידוהה וא םיבאלסה לצא
 לע ודבוע — [8,^61• סזג1נ11<:118] ירוביצה רינה—םקלחבו ,יאמצע דוביע הדעה ירבח

 הכפהמה ינפל היבמור תולילגב םימייק ויהש ,םיאנתב םינד ןלהל םירומאה םירבדה 44
 .םירק״תמחלמ זאמ הלהש

 חרזממש היסורפ יבגל דוחיבו הינמרג יבגל םג רומא הז רבד /ג הרודהמל הרעה א44
 תרצותב ,םימיוסמ םיתורישל ףופכ ,םוקמ לכב טעמכ ,ינמרגה רכיאה היה 15־ה האמב .הבלאל
 םיבשייתמה :ןכ לע רתי .השעמל תותפל ,ןירוח־ןב שיא היה הזמ ץוח לבא — הדובעבו
 ־ינבבכ םהב ריכה קוחה — תיחרזמה היסורפבו היזלשב ,ןרמ1פב ,גרובנדנארבב םינמרגה
 םירכיאהש דבלב אל .ךכ לע ץקה ץיקהו — םירכיאה־תמחלמב הלוצאה ןוחצנ אב .ןירוח

 תגרדל ודרוה 16דד האמה עצמאמ רבכ .םיתימצ בוש ושענ תימורדה הינמרגבש םיחצונמה
 ־רחאל דימו ,היזלשבו ץומופב ,גרובנדנארבב ,תיחרזמה היסורפבש םישפחה םירכיאה םיתימצ
 עקרקה" :ןצימ — .!!! ךרכ ,״םיתימצ לש תורצח״ :ררואמ) .ןיטשלוה־גיווזלשב םג ךכ

 (.א .פ — (.ךיטשלוה־גיווזלשב תותימצ״ :ןסנאה — .״תיסורפה הנידמב
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 טלחומה ךרעה־ףדוע לש ורוציי

 הרומש־ןרק םתצק ושמיש וז תפתושמ הדובע לש הירצות .ףתושמ דוביע םהידי
 ,המחלמ לש תואצוהל הנידמה־רצוא ושמיש םתצקו ,םיעגפ ראשו תרוצב־תונשל

 ןמו אבצה ןמ ,הלעמ־ישנא ואב םימיה תצורמב .הדעה תואצוה ראשו ןחלופ
 הבוחה יתוריש תא הז םעו ףתושמה שוכרה תא עורזב םמצעל ולטנו ,הנוהכה
 ־תדובעל הכפהנ םהלש םתדע־תמדא לע םישפחה םירכיאה לש םתדובע .וילע
 םיסחי דחאכ וחתפתנ ךכ ידי לע .הדעה־תמדא תא וסמחש םינסמחה תבוטל הייפכ
 ,תיקוח דידב אלו ,דבלב השעמל־תוחתפתה וז .דתיה םלואו ,ףוגה־דובעיש לש

 לוטיב לש אלתמא ךות ,םיסחי םתוא התלעהו םלועה־תררחשמ היסור האבש דע
 םסריפש ,םיתימצה־תדובעל (סקדוקה) םיקוחה־רפס .קוח תלעמל ,ףוגה־דובעיש
 השבכ ךכו .םמצע םיראיובה והוביתכהש ,ירב — 1831 תנשב בלסיק לארנגה
 תא םגו הבונאדה־תויוכיסנב ןוממה־יליא תא םג ,דחא די־יחמב ,המצעל היסור,

 .הלוכ הפוריא לכב םילארבילה םיליואה לש םייפכה־תואיחמ שער
 ותוא ארקנ ךכ — [״מ6£161116111;0ע^3מ1(!116יף ״ינאגרואה ןונקתה״ יפל
 המכו המכ לע ףסונ ,יכאלאנ רכיא לכ בייח — םיתימצה־תדובעל םיקוח רפס
 ־לעב יורקש ימ ליבשב ,ולא תודובעב ,םיקוחה רפסב םיטרופמה םפוגמ־םיסמ
 םוי (3 ,הדש־תדובע לש דחא םוי (2 ,ללכב הדובע־ימי 12 (1 :לוכיבכ עקרקה
 הקימעמ תולכתסה ךותמש ,אלא .הנשב םימי 14 :לכה־ךסבו .םיצע תלבוה דחא
 לש םוי והז םא־יכ ,וטושפכ שרדנ הדובעה־םוי ןיא ,תינידמה הלכלכה־תרותב
 םויל עצוממ רצות ותוא לבא ,םויל עצוממ רצות לש ורוצייל תיחרכהה הדובעה
 ארימג־דע ומילשי אל םיפולקיקה ןמ קנע וליפאש ,תאזכ הריתי תוימומרעב עבקנ
 לש תושבי םילמב ךל ריבסמו ומצע "ןונקת" ותוא אב ךכ ךותמ .תועש 24־ב
 די־תדובע לש תרצות :םתועמשמ הדובע ימי 12 יכ ,תקהבומ תיסור הינוריא
 םיצע־תלבוהל דחא םויו ;םימי 3 ושוריפ הדש־תדובע לש דחא םוי ;םימי 36־ב
 ופסונ םלוא .םיתימצ־תדובע לש םימי 42 :לכה ךסב .השולש־יפ ועמשמ אוה ףא
 ליבשב עקרקה־לעבל םהב םיבייחש ,101נג£16 םינוכמה ,הבוח־יתוריש ךכל
 הסכמ דימעהל בייח ,ובש הייסולכואה לדוג יפל ,רפכ לכ .םידחוימ רוציי־יכרצ
 םיתימצ־תדובע לש תפסות התוא .הלא םיתוריש ליבשב םידבוע לש תמיוסמ
 העובקה ,וז ,םיתימצדודובע הלוע ךכו .יכאלאו רכיא לכ לע םוי 14־ב תכרענ
 תיאלקחה הנשה הנומ השקה המילקא לע היכאלאוב םלואו .הנשל םוי 56 ,קוחב
 ריווא גזמל םוי 30 ,םידעומו תותבשל םוי 40 ריסחהל שי םהמו ,םוי 210 קר
 לא םיתימצה־תדובע לש סחיה .הדובע־ימי 140 םיראשנ .םוי 70 דחיבו ,השק
 הברהב ןטק ךרע־ףדוע לש רעש ןתונ ,זוחא 662/3 וא =%-! — תיחרכהה הדובעה
 התוא םלואו .הילגנאבש היישעתב וא תואלקחב לעופה תדובע תא רידסמש הזמ
 דוע "ילארביל" חורבו .קוחה םעטמ הןוצמ איהש יפכ אלא הניא םיתימצ־תדובע
 ךרדה תא לקהל "ינאגרואה ןונקתה" עדי םיילגנאה תשורחה־יתב תקוחתמ רתוי
 תא עבקו ךמע בוש ,םימי 56־ל םימי 12 ךפהש רחאל .ומצע תונקת לע המרעהל
 ועוציבש. ,הזכ חסונב םיתימצה־תדובע־ימי 56*מ דחא לכב ילאנימונה םויל־קפסהה
 שכנל רכיאה בייח דחא םויב ,לשמל .םיאבה םימיה ןמ תפסות לוטיל חרכומ
 ־קפסהה .ןמז םייגש־יפ ,סריתה־יעטמב דוחיב ,תשרוד וז הלועפ ךא ,המדא־תקלח
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 יפכ ושרדלו ושרפל לוכי התא ,תויאלקח תודובע ידמכ ליבשב עבוק קוחהש ,םויל
 תורומח רתוי דועו .רבוטקואב םייתסמו יאמב ליחתמ םויהש דע ,הצור התאש
 — ״ינאגרואה ןונקתה יפל םיתימצה־תדובע ימי 12״ .היבאדלוזנ יבגל תונקתה

 .45"הנשב םימי 365 םה״ — ןוחצנה־רוכיש םיראיובה דחא זירכה ךכ

 בויחה ךרד לע יוטיב שמיש הבונאדה־תויוכיסנב "ינאגרואה ןונקתה" םא
 רתיה ןובער ותוא ריתמ ןונקתבש ףיעסו ףיעס לכו ,הדובע־ףדועל ןובער ותואל
 םייוטיב םישמשמ םיילגנא;! [1י 3 01; 0 !־?־ ,4 0 1;8] תשורחה־יתב״יקוח ירה ,ץלכ

 ץוצמל רציה אוה ,ןוהה לש ורצי תא םינסרמ הלא םיקוח .ןובער ותואל םיילילש
 הלבגה הדובעה־םוי תא םיליבגמ םהש ךות ,הדימו לובג אלל הדובעהדווכ תא
 .עקרקה־יגודאו ןוהה־לעב הב םיטלושש הנידמ אקודו — ,הנידמה םעטמ הייפכ־לש

 ליטהל ידכ דע ומויב םוי ידמ הכלהו־התאגש םילעופה תעונתמ תעדה תא חיסנ םא
 ףיצהש ,חרכה ותוא ףקותב תיתשרחה הדובעה לש וז הלבגה הרזגנ ירה—המיא
 :תחאה תרוויעה לזגה־תואת 'איה־איה .ונאוג לש יתוכאלמ לבז הילגנא תודש תא
 החוכ ישרשב ןאכ העגפש איהו !ומות דע המדאה דשל תא םש התצמש איה
 הדיעמש ומכ ,תוידוירפ תופיגמ הרורב תודע תודיעמ וז הניחבמ .המואה לש ינויחה

 .46תפרצבו הינמרגב םילייחה לש םתמוק־תדימ תתחפה ךכ לע
 עצוממב ריתמ ,(1867) םויה ופקותב דמועה ,1850 תנשמ תשורחה־יתב־קוח
 12 — ,םינושארה לוחה־תומי תשמחל ,רומאל ;לוחה־תומימ םוי לכל תועש 10
 העש % ןכותב ביצקהל שי קוחה יפלש אלא ,ברעב 6 דע רקובב 6־מ ,םויל תועש
 ־ברעל !הדובע תועש 10% וראשנ ךכו ,םיירהצ־תחוראל תחא העשו תירחש־תפל
 .תירחש־תפל העש % ןהמו ,םיירהצה־ירחא 2 דע רקובב 6־מ ,תועש 8 — תבש

 תועש 7%.,םינושארה לוחה־תומי תשמחמ .םוי לכל תועש 10% ,אופיא ,תוראשנ
 ,םידחוימ קוח־ירמוש ונמתנ .47הדובע־תועש 60 לכה־ךסבו ,ןורחאה לוחה־םויל
 ¬םינידהו ,םינפ־יניינעל ןוירטסינימל ןירשימב םיפופכה ,תשורחה־יתב יחקפמ םה

 לש תילאיצוסו תינידמ הירוטסיה" :ונד .א לש ורפסב אוצמל שי םיפסונ םיטרפ 43
 .[ךליאו 321 ,303 'מע] ,1855 סיראפ ״.הבונאדה־תולילג

 ,םימיוסמ תולובג ךותב ,ללכ ךרדב הדיעמ םיינאגרוא םירוצי לש םתוחתפתה לע" 46
 ,ופוג־תמוק תנטקתמ םדאה לצא .םגוס לש תעצוממה המוקה־תדימ תא םה םירבועש,הדבועה
 הגהנוהש ,הפוריא תוצרא לכב .םיילאיצוס וא םייזיפ םיאנת תמחמ ותוחתפתה תחפקתמ םא
 ללכ ךרדבו ,םירגובמה םירבגה לש ינוניבה םתמוק רועיש זאמ תחפ ,סויגה־תבוח ןהב
 .ליבשב םומינימה תפרצב היה (1789) הכפהמה ינפל .המחלמה־אבצל םרשוכ תדימ הטעמתנ
 סראמב 21־מ קוחה ירחא !מ״ס 157 — (סראמב 10־מ קוחה יפל) 1818 תנשב !מ״0 165 ילגר

 ■טועימ תמחמ ,תיצחמה ןמ הלעמל תפרצב סויגה ןמ ורטפתנ עצוממב. ;מ״ס 156 — 1832
 !מ״0 178 — 1780 תנשב :היה הינוסקאסב אבצה ליבשב .המוקה רועיש .םימומו המוק
 ריאמ ר״ד לש ויתועידי יפל .מ״ס 157 אוה המוקה רועיש היסורפב .מ״ס 155 — םויכ
 היסורפב יכ ,םינש 9 ךשמב עצוממה םכוסש ירחא ,אצוי 1862 יאמב9־מ ׳יראוואבה ןותעה׳ב
 '399־ו המוק־טועימ תמחמ 317 :אבצה־תורישל םירשכ־יתלב 716 סויגה־יבייח 1000 לע ויה
 דוע ורסח ,היצוריט תסכמ תא 1858 תנשב דימעהל הלכי אל ןילרב ריעה ...םימומ תמחמ
 הרודהמ ,1862 ״.היגולויזיפבו תואלקחב השומישו הימיכה״ :ג י ב י ל ן ו פ .י) ״.שיא 156

 (.118 ,117 ׳מע ,ן ךרכ ,7
 .הז קרפ לש וכשמהב ןלהל תונותנ 1850 תנשמ תשורחה־יתב־קוח לש ויתודלות 47
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 טלחומה דרעה־ףדוע לש ורוציי

 ,םהב שיו .טנמאלראפה םעטמ הנש־תיצחמ לבב םימסרפתמ םהלש תונובשחהו

 ־ףדועל ןוהה־ילעב לש םנובער לע תימשרו הדימתמ הקיטסיטאטס םושמ ,אופיא

 .הדובע
 .48תשורחה־יתב יחקפמ לש םהירבדל הלק העש ןיזאנו ואוב

 םדקומב םיתע ,רקובב 6 ינפל העש עבר הדובעה תא ליחתמ יאמרה ןתשרחה״
 םדקומב םיתע ,ברעב 6 ירחא העש עבר המייסמ אוהו ;ךכמ רחואמב םיתעו
 העשה־תיצחמ לש הפוסמו התליחתמ תוקד 5 ריסחמ אוה .ךבמ רחואמב םיתעו
 לש הפוסמו התליחתמ תוקד 10 לטונ אוה ןכו ,תירחשדופל תימשר תדעוימה
 ירחא העש עבר דבוע אוה תבש־םוי יברעב .םיירהצה־תחוראל תשדקומה העשה

 :חיורמ אוה ךכו .תוחפ םיתעו רתוי םיתע ,םיירהצב 2

 תוקד 15 ... . רקובב 6 ינפל
 " 15 . . םייברעה־ץב 6 רחאל

 " 10 . . תירחש־תפל ןמזה ןמ

 " 20 . םיירהצ־תחוראל ןמזה ןמ

 הקד 60
 תבש־ברע ימיב

 תוקד 15 ... . רקובב 6 ינפל
 " 10 . . תירחש־תפל ןמזה ןמ

 " 15 . . . םיירהצב 2 ירחא

 :םימי 5־ב לכזו־ןס

 .הקד 300

 :עובשל ללוכ־חויר
 .הקד 340

 2 תוכנל שי — הדובע־תועובש 50־ב ןליפכת םא ,עובשל הקד 40־ו תועש 5

 .48"הדובמ־ימי 27 לבקת — תויערא תוקספהל וא םידעומל תועובש

 2*4 תנתונ ,תועובשב התוא םיליפכמשכ ,םויל תוקד 5־ב הדובע־תפסות״

 ,םשו הפ אלא ןד ינא ןיא ,1845 תנש דעו התליחתמ ,הילגנאב הלודגה היישעתה תפוקתב 48
 ד י ר די רפל "הילגנאב דבועה דמעמה לש ובצמ" :רפסל ארוקה תא הנפמ ינירה הז ןיינעבו
 ־יפאקה רוצייה־ןפוא לש וחור ףוסל דריל םלגנא קימעה המכ .1845 גיצפייל ,םלגנא
 תורכמה לע תונובשחו־םינידה ,תשורחה־יתב לע תונובשחו־םינידה םיחיכומ — יטסילאט
 המכו ; 1845 תנש זאמ ועיפוהש ,רכו [!יי&סונס!•^ מ6ןנ01,1;8,^6ןנ01־1;3 01111111163]
 ורוביח לש ,רתויב תיחטש םג ולו ,האנשה דיעת — םתוטרפב םירבדה־יבצמ תא ראתל אילפה
 ["€1111011־6מ'8 £1מןג10ץמ1€מ1; םידלי־תקסעהל הדענה לש םיימשרה תונובשחו־םיגידה לא

 ־יפנעב םינד וללה יכ .ןכמ־רחאל הנש 20 דע 18 ומסרפתנש ,(1863/67) <כ0מ1מ11881011"]
 ןיידע םהמ תצקמבו ,1862 רחאל אלא םהב הגהנוה אל ןיידע תיתשרחה הקוחתהש ,היישעת
 ידי לע םיראותמה םיבצמה לע ,םהילע הלטוה אל ןאכ :רמוא הווה .םויה דע הגהנוה אל
 רקיעב תוחוקל יתומגוד .ץוחה ןמ ,טעומב םאו הברהב םא ,הלודג הרומת םוש ,ם ל ג נ א
 םיברמ הילעש ,ןדע־ןג תפוקת התוא ,1848 תנש ירחא ,רחסמה־שפוח לש תופוקתה ןמ
 ,רחסמה־שפוח םעטמ םיעסונרנילכורםתוארועיש־ןיאל תוידב־ירופיס םינמרגה ינפב "'חיפהל
 הילגנאש ,םעטה :בגא — .תיעדמ הניחבמ םיחנזומ םירוב םגו ןברבר־יללממ םג םהש
 איהו ,יטסילאטיפאקה רוצייה לש יסאלקה הגיצנ איהש ינפמ אלא וניא ,תיזחב ןאכ תדמוע

 .םינודנה םיניינעה לע תימשר הקיטסיטאטס תופיצרב תמסרפמש הדיחיה
 ־יתב תונקת לע קוח״ב ,"תשורח־יתב לע חקפמ ,ר נ ר ו ה .ל רמ תאמ ׳וכו תועצה" 49

 .5 ,4 ׳מע ,״1859 טסוגואב 9־מ םירחבנה־תיב תדוקפ יפל ספדנ .תשורחה
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 ינפל םינטק םירועישב הב םיכוזש ,םויל העש לש תפסות" .50"הנשל רוציי־ימי
 ליבשב קוחב ועבקנש םינמזה לש םפוסבו םתליחתב ןכו ,ברעב 6 ירחא ,רקובב 6

 .51"הנשב םישדח 13 לש הדובע ךכ ידי לע תמכתסמש טעמכ — תוחוראה.

 ,"רצק ןמז" אלא םידבוע םניא בושו ,הדובעה תקספהל םימרוגה ,םירבשמ

 ךיראהל רציה תא והשמב תונשל ידכ םהב ןיאש ,ירב — עובשב םידחא םימי קר
 קסעה לש חוירה תא תוברהל ךירצ ןכ ,םיקסעה■ םיתחופש לככ .הדובעהרכוי תא
 ־ףדוע לש ןמזב רתוי דובעל ךירצ ןכ ,וב דובעל ןתינש ןמזה תחופש לככ .השענש
 ,1858—1857 לש רבשמה־תפוקת לע םיעידומ תשורחה־יתב יחקפמ ,םנמאו .הדובעה

 :רומאל

 ־יקסעש תעב הדובע־רותי לוחי יכ ,תוינקסמ־יא םושמ ךכב אהיש לוכי"
 ץורפל ןופצמ־ירסח תוירב ןברדמ הז עד בצמ אקוד םלוא ;ךכ לכ םיער רחסמה
 — ״הנורחאה הנשה־תיצחמב״ "...זזויר ־תפסות םמצעל םיחיטבמ םה וז ךרדב ;םיגייס

 ־יתב 122 ,יחוקיפל ןותנה ,זוחמב ולטבתנ״ — ר גרוה דראנואיל רמוא
 הלעמל הדובעה־רותי ךשמנ ןכ יפ לע ףאו ,"הלטבאב םידמוע ואצמנ 143 ;תשורח
 ויה" — לוואה רמ רמוא —״םיקסעב הדיריה תמחמ״ .52קוחב עובקה ןמזה ןמ
 ודבע אל תשורח־יתב רתוי דועו ,ןמזה תיברמב ירמגל םירוגס תשורח־יתב המכ
 תופטחנש ,םדוקמ ןרפסמב תונלבוק התע לבקמ ינירה ןכ יפ לע ףאו .רצק ןמז אלא
 תורקפה לש תועיגפ ךות ,העש % וא העש !/2 םוי־םוי םילעופה ןמ (8113,<:0116<1)

 .53"שפונלו תוחוראל קוחה יפל םהל חטבומה ןמזב

 םינשב םויאה הנתוכה־רבשמ ימיב ןיפנא־ריעזב הלחו־תרזוח העפות התוא
 .541865 דע 1861

 ־תועשב םא ,תשורחה־תיבב םתדובעב םילעופה תא םיאצומ ונאשכ ,םיתע"
 וללה יכ ,ץוריתה תא ונא םיעמוש ירה ,תויקוח־יתלב תועש ראשב וא תוחוראה
 םתוא חירכהל ךירצ יכו ,עובקה ןמזל תשורחה־תיב תא בוזעל ללכ םיצור םניא
 .םיירהצה־ירחא תבש־םוי יברעב דוחיבו ,(רכו תונוכמה יוקינ) םתדובע תא קיספהל

 ויה אל ירה ...תונוכמה ומדנש רחאל ,תשודחה־תיבב תוראשנ ׳םיידי,ה םא םלוא
 ,רכו תונוכמה יוקינ ליבשב דוחיב ,קיפסמ ןמז עבקנ וליא ,ךכב ןתוא םיקיסעמ

 .55"תבש־ברע ימיב םיירהצה־ירחא 2 ינפל וא (!ךכ) רקובב 6 ינפל םא

 .35 ׳מע ,״1856 רבוטקואב 31 ,תשורחה־יתב לע םיחקפמה לש תונובשחו־םיניד" 50
 .9 ׳םע ,״1858 לירפאב 30 /ובו תונזבשחו־םיגיד״ 51

 .43 ׳םע ,םש 52
 .25 ׳מע ,םש 53

 חפסנ האר ״.1861 לירפאב 30־ב תמייתסמה הנשה־תיצחמל רבו תונובשחו־םיניד״ 54
 תוכלוה בוש [קוחה לע] תוריבעה .43 ,52 ,7 ׳מע ,״1862 רבוטקואב 31 דכו תוח״וד״ ; 2 ׳םמ
 רבוטקואב 31 דכו תוח״וד״ הוושה .1863 לש הנורחאה הנשה־תיצחמ םע תובורמ תושענו

 .7 ׳םע ,"1863
 "םיידי״ה לש םתואנק הלודג המכ .23 ׳מע ,״1860 רבוטקואב 31 דכו תונובשחו־םיניד״55
 םינתשרחה לש םתודע יפל — תיתשרחה הדובעב הקספה לכל םידגנתמ םהש ,תשורחה־יתבב
 ־יטפושל תויאשח תועידי ורסמנ 1836 ינוי תליחתב :וז הרזומ הדבוע חיכות — ןידה־יתבב
 םילודג תשורח־יתב 8 לש םילעבה יכ ,(ריישקרויבש) ירבסדב [ג13£נ51: !•31:68] םולשה
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 טלחומה ךרעה־ףדוע לש ורוציי

 ,הארנ — (קוחב העיגפ ךות הדובע־ףדוע) ךכ ידי־לע חיורהל רשפאש חוירה"
 דומעל םילוכי םה ויאש דע ,ידמילודג ןויתפ םושמ וב שי םיבר םיבתשרח ליבשבש
 ןטק המכ ,םתוארבו *השעמב םתוא וספתי אלש יוכיסה לע םה םיכמוס ,וינפב
 םה ידה ,ןידביםיבידד ואצמנש ימ םלשל ויה םיכירצש ,תואצוההו תוסנקה םוכס
 .6•"ןזדזת לש ןוגה ףדוע דוע ראשיי הריבעב וספתיי םא םג יכ ,םיאצומ
 תוריעז תובינג לש לפכ ידי לע ןמזהידופסות תא םיחדרמש ,םירקמה לכב"
 םיחקפמה םילקתנ ירה — םויה ךשמב (3 1!111111£11031!0110£ 81*18111נ110£±8)
 תובינג" ןתוא .57"יוארכ טפשמה תא ןיכהל םתוצרב ,רתויבדניבורמ םיישקב
 *יתב יחקפמ יפב תויורק ,םילעופה לש החונמהו הדועסהךמזמ בנוג ןוההש "תוריעז

 ,("נכ©117 1>11£6ע1מ28 01 ) 58״םיעגר לש הביחס־יטוטיח״ םשב םג תשורח
 לש ינכטה חנומה יפל וא ,("8!131011111£ 3 £©עע 1x111111168״)59״םיעגר המכ תפיטח״

 [מ1ןנ1)1111^ 311^ 01*11)1)11^^31:״הליכאל תודעונה תועשב הדירגו הריקנ״ םילעופה
1X16311111168]60. 
 הדובע־ףדוע ידי־לע יכ ,רקיע״לכ דוס הז ןיא בוש וז הריואבש ,םיאור לכה
 דובעל" — דואמ דבוכמ ןתשרח יל רמא ךכ — ״יל ריתת םא״ .ךרעה־ףדוע הווחתס
 ןמז לש תודורפ" .61"הנשל ש״יל 1000 יסיכל סינכת ,םויל תוקד 10 קר ןמזירתי

 .62ןה חוירה לש ויתודוסי
 םידבועה םילעופה תא הנכמה ,יוניכה ןמ רתוי ינייפוא דל ןיא וז הניחבמ

 לע ,ןידל ועבתנ הלאה םינודאה ןמ םתצקמ .תשורחהייתב קוחב ועגפ יילטב תביבסב רשא
 ,תבש םוי לש צ״החא 4 דעו ד םוי רקובב 6דפ ,15 יבב דע 12 ינבמ ,םירעב 5 ודיבעהש
 .הלילהיתוצחב הניש לש תחא העשו תוחוראל ןמז דבלמ ,שפונ םוש םהל תושרהל אלב
 "תובחסה תרואמ״ב הקספה אלל העש 30 ךשמב םתדובע תא עצבל ופרטצנ וללה םידליהו
 גופס הריואו רמצ־תובהס םימרופ הבש — הרואמ התוא הארקנ דכ — [״8110(1(17־11016״]
 ידכ ,תוטחממב ויפ דימת רושקל ץלאנ רגובמה לעופה וליפאש דע ,דכו תלוספ ,קבא לש םי
 יישנא ויה םירקייווקכ — העובש םוקמב וריהצה ןידלדניעבתנה םינודאה !ויתואיר לע ןגהל

 תועש 4 םינכסמה םידליל ושרה םתלמחב יכ — העובש עבשהל ולכי אלו רתויב־םינדפק תד
 םירקייווקה םינודאה י ןושיל ךליל םינפ םושב וצר אל ,םידליה ,ףרועיישק םתוא לבא ,הנישל

 :וללה םירקייווקה תא ונוזחב האר ן ד י י ר ד .ש״יל 20 לש ןוממיסנקל ובייחתב
83X101:11:7 8661 111 30£111־X11112£1111 £1־ 

 ׳11131; £631־6(1 311 03111,1)111111^6 1116 (16^11 \^0111(1 116.

1061% 11017 11116)113 1)1*1131100147{1 1114:0 1(6X11, 3X1 
 ,411(1 (1111־81X1 1101 81 ! 1)6£01־6 116 831(1 1118 £1־3761*

 תינעתב בשי וליאכ וינפ / ,ומצע ןטשכ ןרקשו ,העובש ארי / תועיבצ־תודיסה םלמע לעוש״]
 [״!ותליפת םייסש ינפל — אוטחל זיעמ וניא / ,האריב תולזופ ויניעו

 .34 ׳מע ,״1856 רבוטקואב 31 דכו ה״וד״ 56
 .35 ׳םע ,םש 57
 .48 דנע ,םש 58

 .םש 59
 יםש 60

 .48 ׳מע ,םש 61

 30 ,'יכו םיחקפמה לש ח״וד" ."ג׳[0מ161148 8,1־6 4116 61611161148 0£ !11־0414" 62
 .56 ׳מ? ׳״1860 לירפאב
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 הדובעה־םוי .8

 םניאש ,13 ליגמ הטמל םידליהו ,[ןמז־יאלמ] ״±'1ג1111מ16ע8״ םשב ,םנמז אולמב
 לעופה ןיא בוש .63[ןמז־יאצח] 41ם16ע8" — תועש 6 אלא דובעל םיאשר
 םיעלבנו םישטשטימ םיישיאה םילדבהה לכ .םדא־תומדב הדובע־ןמז אלא ןאכ

 .ךמז־יאצח״ו "ןמז־יאלמ" ךותב

 לוצינ ינפכ יקוח גייס אלל םיילגנא היישעת־יפנע .3
 — הדובע־ףדועל ףרט־יבאז לש וז תונתבער — הדובעה־סוי תכראה לש הז רצי

 םהילע ולע אלש דע ,ץק־אלל הלווע־ישעמ וב ולחש םוחתב וירחא ונבקע ןאכ דע
 דכ — הקירמאב רשא רועה־ימודאב םידרפסה וגהנש תוירזכאה־ישעמ וליפא
 ילבכב ןוהה תא ףוס־ףוס ולבכש םהו — 64םינגרובה ןמ ילגנא הלכלכ־רקוח רמוא
 .דדובעהדזוכ יוצימש ,םידחא רוציי־יפגעב ןיע םישנו ואוב וישכע .יקוחה רדסהה

 .םילבכ לכ אלל ישפח ,לומתא היה דועש וא ,םויכ ונדוע אוהש וא םהב

 ־בשיש ,[0ס1ג111;גזג138181ז־^6נ יזוחמ םולש־טפוש ,ןוטלרא׳צ ןוטואדב רמ"
 זירכה — 1860 ראונאיב 14־ב םאגניטונב ריעהדבלואב המייקתנש הפיסאב שאר
 הקוצמ םיררוש הלמלמה תיישעתב קוסעה הייסולכואה ןמ קלח ותוא ברקב" :רומאל
 לכב אל :ןכמ רתיו ,הכלממה יקלח ראשב אל םתמגוד אצומ התא־יאש הדימב לבסו
 10—9 ינב םידלי םיאיצומ תוצח רחא תועש 4 ,3 ,2־ל וומס ...יתוברתה םלועה

 םויק דעב ברעב 12 ,11 ,10 דע דובעל םתוא ןיפוכו תומהוזמה םהיתוטימ ךותמ
 םיכלוה םהינפ ,תקמטצמ םתומד ,םיכלוהו םינוונתמ םהירביא ;הלדה םתייחמ
 ־לש־תוהק דיתל תדרויו תעקוש תישונאה םתוהמ לכו ,םימטמטימו םיהקתמו
 םיעתפומ וגא ןיא ...ךזחאת תוצלפ דבלב ךיניע הארמלו — ןבאל הלושמ ,םוטמיט
 יפכ ,וז הטיש ...חוכיו לכ דגנ וחימו ומק םירחא םינתשרחו טלאמ רמש ,הזמ
 גייס אלל תודבע לש הטיש איה ,יפלו ו ו יג א ט גומ ןהכה התוא ראתמש
 תסנכמה ריעל ךורענ תומד המ ...תילכשו תירסומ ,תינפוג ,תיתרבח תודבע ,לובגו
 ...!תועשי 18 לע דמועו לבגומ אחי םירבגל הדובעה־ןמזש .שקבל ידכ תיבמופ הפיסא
 םולכ ,ךא .הנילוראקו היני׳גריו לש םיעטמה־ילעב דגנכ תורהצה םיריהצמ ונא
 בעותמ ,םדא־רשבב רכמ־רחס לש ,ט1ש לש תועןזה לכ לע הלא לש םישוכה־קוש

 םינוראוצו םיפיעצ ורצוייש ידכ ,טאל־טאל תכלוהו־תישענה וז םדא־תטיחשמ רתוי
 "ך 65ןוהה־ילעב לש םעצב ןעמל

 םינש 22 ךשמב השמיש ריישדרופאטסב רשא (?0*1:6130 תורדקה־תשורח

 תונובשחודנינידב םגו תשורחה־תיבב םג תימשר חרזא־תוכז ומצעל הנק יוטיב ותוא 63
 .תשורחה־יתב לע

 טעמב םיחודה ירחא םתפידרב םיירזכאה םהישעמש ,תשורחה־ילעב לש עצבה־תואת" 64
 ן ו ׳ג) ".בהזה ירחא םתפידרב ,הקירמא שוביכ םע ,םידרפסה לש םהישעמ םהילע ולע אלש
 (.114 ׳מע ,1833 ןודנול ,,ג הרודהמ ,״םילעופה דמעמו ינוניבה דמעמה תודלות״ :דייוו

 — םיירוקמ םירבד המכ ליכמ ,תינידמ הלכלכל םיקרפ־ישאר ןיעמ ,הז רפסב ינויעה קלחה
 תיתורפס־הבינגב יוקל ירוטסיהה קלחה ולאו .םיירחסמ םירבשמ רבדב ןוגכ — ונמז ליבשב

 .1799 ןודנול ,ןדיא .מ רסל ״םיינעה תודלות״ ךותמ טאיגאלפב ,השוב אלל
 .1860 ראונאיב 17־מ ,ןודנול לש ״ףארגלט ילייד״ 05
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 טלחומה ךרעה־ףדוע לש ורוציי

 :ורסמנ הלאה תוריקחה תואצות .תויראטנמאלראפ תוריקח שולשל אשונ תונורחאה

 "םידלי תקסעה לע םיביצנ״ל 1841 תנשמ ןוויירקס רמ לש ןובשחוךידב
 ר״ד לש ןובשחו־ןידב ;(״01111(161־11י8 £1ממ103ז111611(; 000101188101161־8״)
 םירתסה־תצעומ לש האופרהדיצק תדוקפב םסרפתנש ,1860 תנשמ ואהנירג
 הנורחאלו ;(?1־110׳■ 001111011; "£111)110 36*1111, 31־<1 361)01־(;", 1, 112—113)

 רבדב הדעוה לש ןושאר ןובשחו־ןיד" : 1863 תגשמ ׳ג נ ו ל רמ לש ןובשחו־ןידב
 [?11־8(; 36ק01•(; 011116 01111(11־611י8 £011)1051- 1863 ינויב 13־מ ״םידלי תקסעה

 ־םינידה ךותמ איבא םא ,ינייד ילש ידיקפת ךרוצל 0160(; 00011111881011״].
 ירבד .םמצע םילצונמה םידליה יפמ תודחא תויודע 1863ד 1860 לש תונובשחו
 ןאכ רבודמו :םישנו תורוחב לע דוחיבו ,דמלל ואצי םירגובמה לע — םידליה
 החונ הקוסעתב תיארנ ,הב אצויכו הנתוכ תייווט ותמועלש ,יתיישעת. ףנעב.

 .60רתויב האירבו

 .דובעל ליחתהשכ םישדח 10־ו םינש 7 ןב היה ,עשת־ןב ,ד ו ו מ א י ל י ו
 ,שובייה־רדח לא ,התרוצ הרמגנש ,הרוחס איבמ היה) ״1־3111110111(18״ היה אוה

 עובשה־תומימ םוי לכב .(הקירה תינבתה תא םשמ איבמו־ריזחמ היה ךכ־דחאו
 םימי השש ינא דבוע" .ברעב 9־ב ךרעב ותדובע קיספמו רקובב 6־ב אב אוה
 :עמשמ ."םינורחאה תועובשה 8 דע 7 ךשמב יתגהנ ןכ : ברעב תועש 9 דע עובשב
 ,הרשע־םיתש ןב רענ ,יירומ .י !עבש־ןב דלי ליבשב םויב תועש 15 לש הדובע
 אשונו לגלגה תא בבוסמ ינא] ״11111־11 ]!^ס!־8,מ<ג!■!!ס010111(18״ :דיעמ

 הלילה לכ יתדבע ןורחאה הלילב .רקובב 4־ב םיתע ,רקובב 6־ב ינא אב" ,[תוינבת
 הליל ותוא לכ ןאכ ודבע ידבלמ .יתטימב יתבכש אל םושלש לילמ. .רקובב 6 דע
 י!א .הדובעל רקובה ורזח ,דחאל .טרפ ,םלוכ .םירענ. העשה וא הנומש,ןורחאה
 .תולילב הדובעה דעב רתוי לבקמ יניאו .(עובשל): םיסנפ 6ר םיגניליש 3 לבקמ.
 דימת אל" :רמוא ,10 ןב דלי ,ואהינרפ ״.תוליל ינשב יתדבע ןורחאה עובשב
 םוי לכ — העש־תיצחמ קר םימעפל ;םיירהצה־תחוראל המילש ,דעש יל תנתינ

 .67"תבשו ישש ,ישימח
 ־קוטס תורדקה תוזוחמב םדא ייח ימיש ,ותעד.תא עיבמ ואהנירג ר״ד

 תורדקב םיקוסע קוטס זוחמבש יפ .לע ףא .דואמ דע םירצק ןוטנאטסלומ דתט־ןופא
 ירה ,םירשעה ליגמ הלעמל םירבגה לש 304% קר ןוטנאטסלוו זוחמבו 30,6%. קר
 לע ףוקזל שי גוס ותואמ םירבגה ברקב תואירה־תולחממ תוומה־ירקמ ןיינמב
 .% בוריקב ינשה זוחמבו תיצחממ הלעמל ןושארה זוחמב :םירדקה ןובשח
 ־סננ םירדקה לש שדח רוד לכ" :דיעמ ,יילנהב יללכ אפור ,די ו רתו ב ר "ד
 םויה ןמ" :ןיב־קמ רמ ,רחא אפור רמוא ןכ ."וינפלש רודה ןמ רתוי־שולחו רתוי
 תונוונתה תוארל יתלוכי ,םינש 25 ינפל !םירדקה ןיב תיאופרה יתדובעב יתלחתהש
 תויודע ."םלקשמו םתמוק לש תכלוהו־הפיסומ התחפהב דוחיב הטלבתנש ,הרורב

 .681860 תנשמ ואהנירג ר״ד לש ןובשחו־ןידה ךותמ תוחוקל הלא

 .251—249 ׳מע .ס ל ג נ א ל ״דכו לש ובצמ״ :הוושה 66
 .18 ,19 ,16 ,םע תודע ,״1863 דכו ןושאר ח״וד .םידלי־תקסעהל הדעוה״ 07

 .105 ,104 ,102 ׳הע ,״רכו ישילש ח״וד ,רוביצה תואירב״ 68
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 הדובעה־םוי .8

 תנשמ הדעוה־ירבח לש ןובשחו־ןידה ךותמ םיחוקל םיאבח םירבדה חנהו
 ,ריישדרופאטס ןופצב רשא םילוחה־תיבב ישאר אפור /גדילרא .ט .׳ג ר״ד .1863'

 הניחבמ תנוונמ הייסולכוא םה ,םישנ םגו םירבג םג ,דמעמכ ,םירדקה" :רמוא
 םינבוגמ תופוכתו ,יוקל םפוג הנבמ ,םידמוגמ םה ללכ דידב .תחאכ תירסומו תינפוג
 םיהק ?םירצק אלא םניא םהייח םינפ לכ לעו םנמז ינפל םיניקזמ םה .םהיזחב
 לש ,לוכיע־תלחמ לש תוינשקע תופקתהב תילגתמ תינפוגה םתשלוח ,םד־ירסוחמו
 ,הזחה־תיב תולחמב םה םיקול דוחיב םלוא .ןורגש לשו תוילכבו דבכב תוערפה

 תרצקה לש תחא הרוצ .תרצקו תונופמסה תקלד ,תפחש ,תואירה־תקלד ןוגכ
 ־תלחמ .םירדקה־תפחש וא םירדקה־תרצק םשב איה תמסרופמו ,םהל קר תדחוימ
 ? םירדקה תלחמ איה ,םירחא ףוג יקלחב וא תומצעב ,םידקשב תעגופה ,הלופורקס

 ((!6£6116ג*68061106) תונוונתהה םאו ...רתויו םהמ םישילש־ינש הב םילוח

 לש תדמתמ הריגה תמחמ הז ירה ,רתוי הלדג אל זוחמ ותואב הייסולכואה לש
 ."רתוי םיאירב םיעזגב תונתחתהה תמחמו םיכומסה תוזוחמה ןמ םישדח תוחוכ

 תיב־אפוד המ־ןמז ינפל דוע שמישש ימ ,ס נ ו םראפ סלרא׳צ רמ
 ןיא" :ראשה ןיב ,גנול ביצנל בתכמב בתוכ ,םילוח־תיב ותואב [1101186 8111-86011]
 םלוא ,םייטסיטאטס םינותנ ךותמ אלו ,תישיאה יתולכתסה ףותמ אלא רבדל ידיב
 םתוא הארמל םעפו םעפ לכב ינתפקת תורמרמתה יכ ,ריהצהלמ ססהמ יניא
 ."הדובעה־ינתונ לש וא םירוהה לש עצבה תואתל הלוע האבוה םתואירבש ,םידליה

 דגנכ הלוקשה הביסב םייסמו םירדקה־תולחמ לש ןהיתוביס תא הנומ אוה ירהו
 הדעוה העיבמ ןובשחו־ןידב .(״!,סס*!!ססמ״) ״תוכורא הדובע־תועש״ :ןלוכ

 ףיסות אל ,םלועה לכב דכ־לכ הבושח הדמעל העיגהש ,היישעת" יכ ,התנקת תא
 ,תיזיפ תונוונתה המע האיבמ הלודגה התחלצהש ,תרוקיבל הנותנ תויהל דוע

 םלמעבש ...םילעופה־תייסולכוא לש םימי־רוציקו םיבורמ םיינפוג תולבס
 תורדקה־תשורח יבגל רמאנש לכו .69"ךכ־לכ םילודג םיגשיה וגשוה םתויחמומבו

 ,70היטוקסבש וז יבגל הפי וחוכ ,הילגנאב

 דציכ ,הדמילו האצמאה האבשמ ,1833 תנשב התליחת םירורפגה תיישעת
 םידעצב וז הכלהו־הטשפתנ ךליאו 1845 תנשמ .ופוג רורפגה לע ןחרזה תא םילעמ
 ךותל הרדחו הטשפתנ ןודנול לש םיפופצה ריעה־יקלחמו ,הילגנאב םיריהמ
 התא ?וגזאלג ,לסאקוינ /ץיייורונ ,לוטסירב ,לופרוויל ,םהגנימריב ,רטס׳צנאמ
 ,הליגו יאניו אפור הילע דמע 1845 תנשב דועש ,הפה־תיווע םג הטשפתנו הכלה

 םידלי םה םילעופה תיצחמ .םירורפגה־תיישעתב םידבועל תדחוימ הלחמ יהוזש׳
 םוש לע יאנגל תמסרופמ וז היישעת .18־מ הטמל םיריעצו םינש 13־מ הטמל
 דמעמב רתויב־םינוונמה קרש ךכ ידכ דע ,הב םיכורכה בועיתהו תואירבה־תנכס
 םידלי" םהידלי תא הל םירסומש םה ,׳וכו הצחמל בער־תוזמ תונמלא ,םילעופה
 הדעוה־רבחש ,םידעה ןיב .71"םיעורפו םיחנזומ ,הצחמל בער־יזמ ,םייולבו־םיעורק
 ינב_10 ,10־מ הטמל 50 ,18־מ הטמל 270 ויה ,םתודע תא םהמ הבג (1863) טייו

 .או וכו 22 ,24 ׳מע ,״1863 ,םידלי־תקסעהל הדעוה״ 69
 .או_\/וו׳מע ,םש 70

 .!.1'/ ׳םע ,םש 71
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 טלחומה ךרעה־ףדוע לש ורוציי

 *תדובע ?תועש 15־ו 14 דע 12 לש תולובגב הדובעה־םוי .דבלב 6 ינב 5ר ,דבלב 8

 לש לער םילערומה ,םפוג הדובעה־יתב ךותב בורה לע ,ןרדסכ אלש תוחורא ,הליל
 תפותה־תוארומ לכ לע תולועה ,תונומת וז היישעתב אצומ היה הטנאד .ןחרז

 .ונוזחב הארש
 םינידעה םינימהו ,תונוכמב רתוי םיסגה םינימה םיספדנ ןיטיפטה תיישעתב
 תליחתמ םה רתויב הרעה הקוסעתה ישדוח .(1>100 עמ111;1מ8) דיב םיספדנ
 טעמכו תופוכת תאזה הדובעה תכשמנ הפוקת התואב .לירפא ףוס דעו רבוטקוא

 .ןכמ הלעמלו ,ברעב 10 דע רקובב 6־מ הקספה־אלל
 תמחמ ,(1862) ןורחאה ףרוחב 6 ורסח תורוחב 19־מ״ :דיעמ ׳ץי ל •י
 ןפקתת אלש ,ןהב רועגלו־ףוזנל ינא סונא .הדובע־רתי ידי לע ןחל ואבש תולחמ
 ,הדובעה ליבשב םהיניע תא חוקפל םידליה ולכי אל תופוכת" :יפאד .ו ."הניש

 :ןרובטייל .י ".ךכב דומעל לוכי אל ונתאמ דחא ףא ,םנמאו ?תופייע בורמ

 ול םדקש ףרוחבו ,(ברעב) 9 דע ונייה םידבוע ןורחאה ףרוחב ...ג״י ןב ינא ירה״
 ולעה ילגרש ,באכמ הכוב יתייה ןורחאה ףרוחב ברע לכ טעמכ .ברעב 10 דע
 יפתכ לע ולטוב יתייה ,7 ןב היהשכ ...ילש רענה הנה״ :ן ד ס פ א .ג ״.םיעצפ
 יתייה תופוכת ...!תועש 16 ןאכ היה דבוע ?הרזחבו ןאכל גלשה ינפ לע ואשונו
 הבזעל וילע היה רוסא ןכש ,הנוכמה דיל דמועמ אוהשכ וליכאהל ידכ וינפל ערוכ
 םידבוע ונא" :רטס׳צנאמב תשורח־תיבל ףתוש־להנמ ,תימס ".התיבשהל וא
 אצמנו ,תוחורא ליבשב הקספה אלל (׳וננעמ׳ל םידבועה ,ולש ׳םיידי,ה ותבלכ)
 רתונה לכו ,םיירהצה־רחא יצחו 4־ב תרמגנ םויל יצחו תועש 10 לש הדובעהש
 ךשמב החורא םוש לכוא וניא ומצע תימס רמ ותוא םולכ) .72תופסונ תועש׳ ןה
 ונתדובע תא םיקיספמ תוקוחר םיתעל קר (ופוג תימס ותוא) ונא .(ןיצחו תועש 10
 ונא םצעבש אצמנו ,ברעב 6 ינפל (,ונלש, הדובעהדווכ־תונוכמב שומישה :ותבלכ)
 תועש הלוכ הנשה לכ םידבוע ([1׳"סוניפסירק ותוא בושו] !!©עוגת!01,18ס1מ1ג8)

 (םירגובמ 140ד 18־מ הטמל םיריעצו םידלי 152) ,םירגובמהו םידליה ...תופסונ

 תועש 5־ו םימי 7 תוחפל ,עצוממב ,םינורחאה םישדחה 18 ךשמב ודבע הלאו הלא
 וז הנש יאמל־ינשב ומייתסנש ,תועובשה 6־ב .עובשב תועש 781/2 וא ,עובשב
 "!עובשב תועש׳ 84 וא םימי 8 — לודג רתוי דוע עצוממה רועישה היה ,(1863)

 ותוכלמ דוה לש םיברה־יוניכ וילע בבחתנש הז ,ת ימ ס רמ ותוא ףיסומ ,םלואו
 ".רתויב השק הניא תונוכמב הדובעה" :ויתפש לע ךויחב [ק1ט1:31180133631:3*18]

 די־תדובע" :םינעוט [5100 ?!■!םובמ&נ די־סופדב םישמתשמה םינתשרחה ולאו
 העצהה דגנ םיחומו תשורחה־ילעב םירמרמתמ ללכ־ךרדב ".הנוכמ־תדובעמ האירב

 םתוא .וב םישמתשמ ונאש ,הדובעה־ןסז־ףדוע גשומה לש ןבומב הלא םירבד ןיבהל ןיא 72
 תא םג ,אופיא ,ליכמה ,ןיקתה הדובעה־סוי תא תועש 16ג/2 לש הדובעב םיאור םינודאה
 ודעב םימלשמש. ,[תופסונ תועש] ׳ךמזה־רוז־י" ליחתמ ךכ־דחא קר .ןיקתה הדובעה־ףדוע
 המ ךשמב הדובעה־חוכב שומישה יכ ,הארנ תרחואמ תונמדזהב .תצקמב רתוי־בוט רכש
 ־אטיפאק המרוע אלא וניא ךמזה־רותי" רכו ,וכרעונ הטמל ודעב םימלשמ ןיקתה־םויה יורקש
 שומישה דעב םא וליפא ,המרוע תראשנ וז ,בגאו ;״הדובע־ףדוע״ רתוי סוחסל ידכ תיטסיל

 .אלמה רכשה תא תמאב םימלשמ "ןיקתה םויה" ךשמב הדובעה־חוכב
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 הדובעה־םוי .8

 יתיב להנמ ,י ילט ו א רמ ."תוחוראה תועשב תוחפל תונוכמה תא תיבשהל"
 6־מ הדובעדוועש ריתיש ,קוח" :רמוא ,(ןודנול) וארובב ןיטיפטל תשורח

 -קוח יפל תועשה לבא ;(!)ונתעד תא חינמ היהש יאדו ...ברעב 9 דע רקובב

 תתבשומ ונלש הנוכמה .(!)ונליבשב תוחונ ןניא ,ברעב 6 דע רקובב 6־מ ,הדובעה
 דספה האיבמ הניא התבשהה .(!בלה תובידנ הלודג המכ) םיירחצה־תחורא תעשב
 — תופתתשה לש שגרב דמואו ףיסומ אוה — לבא״ ״.עבצב אלו ריינב אל ,רכינ

 עבוק הדעוה לש ןובשחודידה ".בוהא וניא ךכב ךורכה דספההש .ינא ןיבמ"
 — ,ןמז דספה• ינפמ ״הלעמב־םיגושארה ןמ קסע־יתב" לש ששחה :תומימתב

 וניא ,וב ךורכה "חויר דספה״ו — תלוזה תדובע לש ןמזה־תפיטחב דספה רמולכ
 18דנ הטמל תוריעצו םיריעצו 13־מ הטמל םידליל ךתיל" ידכ "קיפסמ םעט"

 ךרדב — םהל השיגהל ידכ וא ;תועש 16 דע 12 ךשמב םתחורא תא ״חפקל׳״
 םצעב — ׳וכו ,לגלגל ןמש ,רמצל ןובס ,רוטיקה־תנוכמל םימו םחפ םישיגמש

 .73הדובעה־יעצמא ליבשב דבלב רזע־רמוח תקזחב ,ופוג רוצייה ךילהת
 ,תונוכמב םחל־תייפאמ תעד םיחיסמ ונא) הילגנאב היישעת־ףנע םוש

 רוצייךפוא הזה םויה דע וב רמתשנ אל (רצק ןמז ינפל קר תרדוח הליחתהש
 םיררושמה ירבדב ןייע) תורצנה־ינפלמ רוציי־ןפוא :ןכמ הלודגו — םימי־קיתע
 — ליעל ונוריעהש יפכ — ןוהה ךא .הייפאב ומכ — (ימורב םירסיקה תפוקת לש

 שבוכ אוהש ,הדובעה־ךילהת לש ינכטה ויפוא לא תושידאב סחייתמ ותליחתמ
 .ואצמש ומכ שממ ןוהה ולטונ הליחת .ומצעל

 הנושארל הלגתנ ,ןודנולב דוחיב — רפוסי יכ ןמאיי אל שממ — םחלה־ףויז
 לש ורוביח ךותמו (1855־56)״ןוזמה־יכרצ ףויז לע״ ןותחתה־תיבה םעטמ הדענ ידי לע
 םייוליגה תאצות .74 [".4<1 !11461*841011.8 <164661:6(1״] ״םיפויזה ולגתנ״ :ל א ם א ה ר״ד

 "התשמו לכאמ־יכרצ לש םיפויז תעינמל" 1860 טסוגואב 26־מ קוחה אוה הלאה
   י "40;■ זי1יש1זז'114111^ 4116 3<1!11461*341011 04 ז11־416108 04 400(1 3.11(1 (1 !'11111״]

 ־שפוחב לגוד לכ יפלכ הריתי תונידע היה גהונ ןכש ,ותרטמ תא גישה אלש קוח
 [״40 4111*1121111011684 ״רשויב הטורפ חיורהל״ הצורש ,[41*6641*3<161•] רחסמה

 וא תוחפ החסינ המצע הדעוה .75ןתריכמו תופיוזמ תורוחס תיינק םע עסממג׳■"]
 םירמוחב רחסמ ,רקיעב ,ועמשמ רחסמה־שפוחש ,התרכה־התעד תא תומימתב רתוי
 "םיילאקיטסיפוס םירמוח" — בר דודיח ךות ,ילגנאה רמואש יפכ וא — ,םיפיוזמ
 לש וחוכמ וחוכ הפי "הקיטסיפנס" לש הז גוס ,ןכ םנמאו .[30!>1118416346(1]

 .1וע ןכר 140 ,125 ,124 ,123 ,מע ,תויודע ,1863 ״םידלי־תקסעהל הדעוה״ 73
 תא תאשונה ,רחסמב הניקת הרוחס שמשמ ,חלמב ברועמ וא ,הפי־הפי קוחש ,םולא 74

 . [״11215:61*8 841114״] ״הייפאל־רמוח״ ינייפואה םשה
 ,לוביז־רמוח והז ;ןמחפה ןמ דואמ תזכורמ היגרנא לש הרוצ ,עודיכ ,שמשמ חיפ 75
 תנשב דחא טפשמב ,הנהו .םייאלקח םירכוחל ותוא םירכומ םייטסילאטיפאק תובורא־יקנמש
 וילע םיפיסומש ,חיפ :הכלה קוספל יטירבה ["גי11נ״גזמ12נ1"] "עבשומ״ה היה ךירצ 1862
 ,"ירחסמה" ןבומב "ישממ" חיפ הז םאה ו והמ ,ךכ לע עדוי הנוקהש אלב ,לוחו קבא 90%
 ["2מ11 <111001מ1ז161״06"] ״רחסמה ידידי״ ו ״יקוחה״ ןבומב ״ףיוזמ״ חיפ אלא וניא וא
 בייחתנ ךכ לע ףסונו ,רכוחה לש ותעיבת תא וחדו ,ירחסמ "ישממ" חיפ והז יכ ,ועירכה

 .טפשמה תואצוה תא םלשל הלה
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 ־ימכח לש םחוכמ וחוכ הפי ,ןבלה תא ריחשהלו רוחשה תא ןיבלהל סארוגאטורפ
 ןיע־תיארונ אלא וניא ישממה לכש ,[>(10011108] לכ־יניעל תוארהל האילא

 .76דבלב
 ־יקסע לע אליממו ,"םקוח־םחל" לע תוירבה יניע תא הדעוה החקפ םוקמ לכמ
 תושקבבו תויבמופ תופיסאב ,ןודנולב רסנמ ליחתה הפוג .דעש התוא .הייפאה
 םתעווש .דכו ,הדובעה־רותימ םיפואה־תוילוש לש םתעווש־לוק ,םיקקוחמה־תיבל
 תנשמ הדעול רבח אוה ףא ,ריהנמרט .ם .ה ןודאהש ,ךכ ידכ דע הרימחהו הרבג
 ןובשחודידה .רתכה םעטמ רקוח־ןיצק הנמתנ — םימעפ המכ היתרכזהש — ,1863
 תא אלא ,ובל תא אל — להקה תא דואמ זיגרה ,תודעדרויבג ףוריצב ,77ולש
 רחבנ אלש לכ — םדא יכ ,שדוקה־יבתכב יקבה ,הילגנא־ןב עדיי םנמא .ותביק
 ,ךכל דעונ — הרוקניס לעב וא עקרק־ינודא וא ןוה־לעב תויהל החגשהה־דמחב

 הגמ םוי־םוי ומחלב לוכאל וילעש ,עדיי אל לבא ,םחל לכאי ויפא תעיזב יכ
 ־ירגפ ,שיבכע ירוק ,הסרומ־תלגומ לש תושרפה תפסותב ,םדא־תעיז לש תמיוסמ
 םיילארנימ םינממס ראשו ,לוח־ןבא ,םולא דבלמ ,םיינמרג םירמש־יבקרו םיקקמ
 רסמנ ,"רחסמה־שפוח" לש ותשודק תלעמ לע דיפקהל אלב :ךכיפל .םיבוט
 םע) םייתלשממ םיחקפמ לש םחוקיפל ,הכ דע "ישפח" היהש ,תויפאמה־ףנע
 יכ ,וצה ןתינ טנמאלראפה לש קוח ותואבו ,(1863 טגמאלראפה בשומ תליענ
 .רקובב 5 העש דע ברעב 9 העשמ דובעל םהל רוסא 18־מ הטמל םיפוא־תוילוש

 ףדונש ,הז קסע ףנעב הדובע־רותי לע םידע האממ רתוי דיעמ הז ןורחא ףיעס
 .םינומדק םימימ םימח־חיר ונממ

 התוא .הלילב 11־ב ,ללכ ךרדב ,ותדובעב ליחתמ ןודנולב םיפוא לש הילוש"
 % דע העש תיצחממ תכשמנה ,תכרפמ הדובע — ,הסיעה תא ןיקתמ אוה העש

 ידה ,רמגשמ .ול םישידקמש למעה יפלו וביטו הפאמה לש ולדג יפל לכה ,העש
 ןאכו — הסיעה הנכוה הבש הבירעל הסכמ םג שמשמה ,השילה־ףד לע בכוש אוה
 רכ ול שמשמ לפוקמ ינש קשו עצמ שמשמ דחא קש ,תועש יתשכ ןשי אוה
 :ךרעב תועש 5 ךשמל תקספנ־יתלבו הריהמ הדובע הליחתמ ןכ־ירחא .ויתושארמל

 םיכעכ ןיקתמ ,רונתה ךותל הסינכמ ,היתורוצ רצ ,הלקוש ,הסיעה תא אוה "קרוז"
 ,רכו ,תונחה ךותל םחלה תא םינכמ ,רונתה ךותמ תפה תא הדור ,הפוא־ישעמו

 תולעמ 32 דע 24] תולעמ '90 דע 75 ידכ הלוע הפאמ־תיבב םוחה־תדימ .רכו
 תיישע לש הדובעה המייתסנ .הזמ הלעמל ףא םינטקה הפאמה יתבבו ,[סויסלצ

 [80!>11181;1031;10118] יפויז לע ורמאמב — היילאווש יתפרצה ןקימיכה 78
 ,30 ,20 ,10 שי ןהמ המכ ליבשבש ,וז רחא וזב תורוחס רתויו 600 ,דנומו־ךלוה — תורוחס
 ריכזמ אוה ןיא ףאו ,םיחותמה לכ תא עדוי וניא ומצע אוה :ףיסומ אוה .תונוש ףויז־יכרד
 ,9 תיז־ןמש ליבשב ,ףויז־יגוס 6 שי רכוס ליבשב .ול םיעודיה םידותמה לכ תא ורמאמב
 ליבשב ,24 חמק ליבשב ,23 ש״יי ליבשב ,20 םחל ליבשב ,19 בלח ליבשב ,10 האמח ליבשב
 וניא ,ומצעבו ודובכב ,םיהולא וליפאו .דכו ,32 הפק ליבשב ,30 ןיי ליבשב ,28 הדאלוקוש
 ,"השודק־ישימשתל םירמוח לש ףויזה לע" :ד ר א ק הד ראוד האר .הז לרוגמ טלמנ

 .1856 סיראפ

 ןכו ,1852 ןודנול ״.רכו םיפואח־תוילוש ולבקש תונולתל רשקב דכו ןובשחו־ץד״ 77
 .1863 ןודנול ״דכו ינשה ה״ודה״
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 הדובעהדנוי .8

 ,הז קסעב תוילושה ןמ םיבר ;הקולחה־תדובע הליהתמ — ׳ובו ,תוינמחל ,םחל
 ךשמב תועש המכ םיקיסעמ ,ראותמכ ,הלילב השקה םתדובע תא ומילשהש רחאל
 בוש םירזוח םימעפלו ,די־תולגע דורגל וא םחל־ילס תאשל — םהילגר תא םויה
 ירחא 6־ו 1 ןיב ,תונוש תועשב הדובעה תא םה םימייסמ ;ופוג הפאמה־תיב לא
 קלח ולאו ;קסעה לש וביטו ופקיה יפלו הנשה תופוקת יפל לכה — םיידהצה
 ־תורככ לש תושדח ׳תונמ, תיידרב חפאמה־תיבב בוש םיקוסע תוילושה ןמ רחא
 ־םיריחמ־ילבקמ, םיפוא לש תוילוש ."78םיירהצה־ירחא תרחואמ העש דע םחל
 םייורקה םימיב ,םתדובע םיליחתמ ,[!¥681; £11(5] ריעה ברעמב רשא ׳םיאלמ
 ,םחלה־תייפאב םיקוסע םה ירהו ;הלילב 11־ב ללכ ךרדב ,׳תינודנולה הנועה,

 ־תרחמל תועש 8 דע — דבלב רצק ןמזל בורה לע ,םייתש וא תחא הקספהמ חח
 וליפא םימעפלו 6 ,5 ,4 דע ולוכ םויה לכ ךשמב םתוא םיקיסעמ ךכ־רחא .רקובה

 עייסל הפאמה־תיבב בוש םתוא םיקיסעמ םימעפל וא ,םחלה־תלבוחב ,ברעב 7 דע
 5 םיתע הנישל םהל תוראשנש רשפא ,םתכאלמ תא ומייסשמ .םימינצ תייפאב

 יששה םויב .םתדובע תא ליחתהל םהילע בושו ,תועש 5 ,4 קר םיתעו ,תועש 6 וא
 םא ,הקספה אלל תכשמנ איהו ,ברעב 10־ב םיתע ,םדקומב הדובעה הליחתמ
 ורקובב 5 וא 4 דע בורה לע ,ברעב 8־ב תבשה דע ,ותקולחב םאו םחלה תנקתהב
 3—2 הפאמה־תיבל אובל םילעופה םיבייח ןושארה םויה ךשמב .ןושאר םוי לש

 ליבשב הנכה־תודובע תושעל ידכ ,םייתש וא תחא העשל םעפ לכ ,םויל םימעפ
 "זג11(16ע8611111£ מ13846ת3" ׳רעשה־ידירומ־םיפוא, לש תוילוש ...אבה םויל םחלה
 רתוי םה וללהש ןיוצ רבכו — (אלמה ריחמה ןמ חטמל םחלה תא םירכומה)
 תועש ,עצוממב ,דובעל םהילעש קר אל — ןודנול יפוא לש םיעבר־תשולשמ
 ־ידירומ םיפוא .םפוג הייפאה־יתבב תישענ םתדובע לכ טעמכש אלא ,רתוי תובורמ
 — הצוחה ותוא םירכומ םה םא .םהיתויונחב ...םחלה תא םירכומ ,בורה לע ,רעשה
 םיקיסעמ םה ירה — םיריעז םינונחל םחל םה םיקפסמ םא אלא ,לבוקמ הז ןיאו
 םילעופה םיליחתמ ...עובשה ףוס ברקתמשמ ...ךכ םשל םירחא םילעופ בורה לע
 דע ,דבלב הלק הקספהב ,התוא םיכישממו הלילב 10־ב ישימחה םויב םתדובעב

 .79"ברעב תרחואמ העשב תבשה
 תדובע" יכ ,תספות תינגרובה הפקשהה ףא ירה ,"רעשה־ידירומ םיפוא״ל רשא
 תשמשמה איה (4116 עמק31<1131נ0עע 0£ 4116 !11611) הדעב םימלשמ ןיאש תוילושה
 [״£!111 ן)ע106<1113^61•״] "אלמ־ריחמ־ילבקמ״מ הפואהו .80"םתורחתה־חוכל דוסי

 ־תדובע םיסמוח וללהש ,"רעשה־ידירומ" וירחתמ לע הריקחה־תדעו ינפב ןישלמ
 ,רוביצה תא םימרמ םהש םע ,תישאר ,אלא םימייקתמ וללה ןיא" .םיפייזמו םירחא
 םהש רכש תרומת תועש 18 לש הדובע םהילעופמ םיטחוס םהש םע ,תיגשו

 .81"תועש 12 דעב םימלשמ

 .\ח ׳מע ,"רכו ןושארה ח״ודה" ,םש 78

 .ט<או׳מע םש 79

 .16 ׳םע ,1848 ןודנול /׳הייפאה תודלות״ :ד י ר ,ג ר ו ׳ג 80

 ,"אלמ ריחמב םירכומה" םיפואה לש םתודע ,"תודע־תייבג ,ףכו (ןושארה) ח״ודה" 81
 .108 ׳מע .ןמסי׳צ



 טלחומה ךרעה־ףדוע לש ורוציי

 ןמ הטמל םחלה תא םירכומה ,םיפוא לש דמעמ תווהתהו םחלה לש ופויז
 הז עוצקמב ןוונתנשמ ,18־ה האמה תליחת םע הילגנאב וחתפתנ ,אלמה ריחמה
 ־לעב דמע ילאנימונה ןמואה־הפואה לש ובג ירוחאמו םינמואה־דוגיא לש יפואה

 ,יטסילאטיפאקה רוצייל דוסיה חנוה ךכב .82חמקה־ןכוס וא ןחוטה לש ותומדב ןוהה
 הנורחאה ןזש יפ לע ףא ,הלילה תדובעו םויה תדובע לש תגסורמ־יתלב הכראהל

 .831824 תנשב קר ןודנולב וליפא תמאב התיבש התנק

 הדעוה לש ןובשחו־ןידה הנ1מ המ ינפמ ,הפי ןבוי הלעמל רומאה לכ רחאל
 םלזמ םהל דמעש רחאל ,וללה !םימיה־ירצק םילעופה ןיב םיפואה־תוילוש תא
 םיעיגמ — ,םילעופה יגוס לכ ברקב החיכשה העפותה וז ,םידליה־תתומתמ ולצינו

 דימת שודגו אלמ הייפאה־עוצקמ ןכ יפ לע ףאו .42 לש ליגל תוקוחד םיתעל קר
 ,היטוקס :םה ,ןודנולל הלא "הדובע־תוחוכ" םיקיפסמה ,תורוקמה .םידמעומ

 .הינמרג — םגו ,הילגנא־ברעמ לש םייאלקחה תוזוחמה

 ,םה םנובשח לע ,דנאלריאב םיפואה־תוילוש ונגרא 1860 דע 1858 םינשב

 ,לשמל — להקה .עובשב ׳א םויבו תולילב הדובעה דגנ תולודג הלומעת־תופיסא

 .םיריאל תדחוימה תובהלתהב םדצ לע דמע — ןילבודב 1860 לש יאמ־תפיסאב

 ,ינקליק ,דרופסקוו םירעב — דבלב םוי־תדובע גישהל וז העונת החילצה םנמאו
 ורבע תוילושה לש םהיתולבס יכ ,חכוהו — ,קירמילב״ .׳וכו ,דרופרטוו ,למגולק
 דוחיבו ,םינמואה־םימותחנה לש םתודגנתה תמחמ העונתה הלשכנ — לובג לכ ןאכ
 םג הגיסנ ידיל האיבה קירמיל תמגוד .םינחוטה־םימותהנה לש םתודגנתה תמחמ
 ,דואמ־דע המוצע הנגפהב הב ועבוה רוביצה תושגרש ,קרוקב .ירארפיטבו םינאב

 .תוילושה תא רטפל םתלכי־ףקותב ושמתשהש ךות ,העונתה תא םימותחנה ולישכה

 תא ולכיש לככ וסמהש ידי־לעו ,רתויב־הפיקת תודגנתה םימותחנה וליג ןילבודב
 ,ךכ ידיל םילעופה תא איבהל וחילצה ,הלומעתה שארב ודמעש תוילושה בל

 .**"םילעופה לש םתרכה דגנכ — הליל־תדובעלו עובשב ׳א םוי תדובעל ומיכסיש

 ־יכבב הרמ תלבוק ,השאר דעו הלגר ףכמ תניוזמה ,דבאלריאב תילגנאה הלשממה
 ,הרובס הדענה" :׳וכו ,קר1ק ,קירמיל ,ןילבודב םינברסה םימותחנה לע דפסמבו

 .ןישנוע־אלל םהילע רובעל ןיאש ,עבט־יקוח ידי לע תולבגומ הדובעה־תועש יכ
 םתדובעב הלטבא לש דחפ ךותמש ,םהילעופ תא םיפ׳וכו־םיעיפשמ םימותחנהש םע
 הנידמה־יקוחל םיברסמ ויהיש ,םבל תושגר לעו תויתדה םהיתועד לע םירבוע ויהי
 םהישעמ ירה — (׳א םויב הדובעה יפלכ רמאנ הז לכ) להקה־תעדב םילזלזמו

 תימשר םיעישרמ ויה דוע 18־,ד האמה תליחתבו 17־ה האמה ףוסב .םש ,ד י ר ׳ג ר ו ׳ג82
 סחב םיאור ויהו ,םהינימל תועוצקמה לכ ךותל םמצע וקחדש ,[!י&ס^ס^] םינכוסה תא
 םיעבשומ לש ןידה־תיב ,לשמל ,הנה .["?1ג1נ1101י[וג18^11068"] "רוביצה־יקיזמ"
 ריכזת שיגה — םייתנשדמדה ויבשוממ דחאב — טסדמוס זוחמב [01־811(3 ■1111־7]
 לוקלבמ םינכוסה םתואש" :ראשה ןיב רמאנ ובו ,םירחבנה־תיב לא ["!>ע686111;1116111;״נ
 ןיינעה") ".םיקיזמכ םקיחרהל שיו ,םיגיראה־קסעל קזנ םימרוגו רוביצה־יקיזמ םישמשמ לוה

 (.7 ,6 ׳מע ,1685 ןודנול ,׳״וכו ונלש ילגנאה רמצה לש
 0/111 ׳מע ,׳״וכו ןושארה ח״ודה״ 83

 .״1861 תנשל ,דנאלריאב הייפאה־קסע לע ,רדענה לש ןובשחו־ןיד״ 84



 הדובעה־םוי .8

 ,המגוד םושמ ךכב שיו ...הדובעה ןיבל ןוהה ןיב האנש־האנק ררועל םינווכמ
 הדובעה־םוי תכראהש ,הרובס .רדענה ...יתרבחה רדסלו רסומל ,תדל הנכס־תרה
 לש םייתיבה־םייטרפה וייה ךותל תומילא לש תוצרפתה איה תועש 12 ןמ הלעמל

 ייחב תברעתמ איהש ידי לע ,תורומח תוירסומ תולקת ידיל האיבמ איה ;לעופה
 הדובע .באו לעב ,חא ,ןבכ ,החפשמה יפלכ ותבוח יולימב תעגופו םדאה לש ותיב
 םדאה תא ןיקזהל ,לעופה לש ותואירב תא רערעל הכרד — תועש 12־מ הלעמל
 ,םילעופה־תוחפשמ לע השק ןוסא הטיממ איה ךכ ךותמו ,וימי תא רצקלו ונמז־םדוק
 העשבו — החפשמה־שאר לש ותכימתו ותגאד ("31-6 (161>1-1ץז6(1") תוחפקתמש

 .85"רתויב ךכל תוקוקז ןהש

 לעופה דמוע ,היטוקסב ,הלעתה לש ינשה רבעמ .דנאלריא תשרפ ןאכ דע
 14—13 אוה דבוע :ותדובע יאנת לע רמרמתמו־זגורו ,השרחמה שיא ,יאלקחה
 תבשב־ןושארב הדובע תועש 4 לש תפסותב ,רתויב השק םילקאב ,םויב תועש
 םיעבשומ לש ןיד־תיב ינפל םידמוע ןמזברבו ;86(!תבשה־ישדקמ לש וז ץראב)
 לש תבכרב ןורקה־חקפמ דחא :תבכרה־ילעופ השולש ןודנולב ן 0!ר111<ן <111 !•71
 תואמ הריבעה הרומח תבכר־תנואת .תתואמ דחאו ,רטקה־גהנ דחא ,םיעסונ
 ירהו .לזרבה־תליסמ ילעופ לש םתונלשר — ןוסאה תביס .םלועהדויב לא םיעסונ

 םיבש 12—10 ינפל :םיעבשומה םיטפושה ינפב דחא־הפ םיזירכמו םידמוע םה
 ויה תונורחאה םינשה 6—5 ךשמב .תועש 8־מ רתוי םמוי־תדובע הכשמנ אל
 העשבו ;םויל תועש 20 וליפאו ,18 ,14 ידכ דע םתדובע־ןמז תא םילעמו־״םיגידבמ״
 ,תודחוימ לויט־תובכר םיפיסומש םימיב ןוגכ ,םיעסוגה־םילייטה דצמ לודג קחוד לש
 םינוניב םדא ינב .הגופה־אלל תועש 50 דע 40 תובורק םיתעל םתדובע תכשמנ
 ־לש־תוהק .םתדובע־חוכ לשכ םיוסמ לובגל ועיגהשמ .םיפולקיקרכיקנע אלו ,םה
 ־טפושה הבוע ךכ לע .תוארמ החט םניעו בושחלמ םחומ לדח .םתפקת םוטמט

 ,ןיד־קספב [*׳1:1161י65ח601;3.1נ16 £51־111811 ,!טניגזזמ&מ׳׳] דבוכמה יטירבה עבשומה
 תגירה" ןוועב ילילפה טפשמה־תיב לש הבורקה הבישיה ינפב םתוא דימעמה
 הלאשמה תעבומ ןידה־קספל הנידע תפסותבו ;(*ימ1^מ813ז1^111;6ע״) ״תושפנ
 רתי דיתעב גוהנל ,לזרבה־תליסמ לש ןוממה־יליא ,םינודאה אנדליאוי :המימתה
 ־תרדה רתי" גוהנל אנרליאוי ;"הדובע־תוחוכ" לש שורדה רפסמה תשיכרב הבחרה

 .םש 85

 ראונאיב 5דפ ,ואגזאלג 1יל ,דיידוסאלב םייאלקחה םילעופה לש תיבמופ הפיסא 86

 תיעוצקמ הדוגא לש הדוסי (.1866 ראובאיב 13דכ ״לעופה לש וטילקרפ״ האר) .1866
 ,היטוקסב הנושארל ,םייאלקחה םילעופה ברקב — 1865 תנש זאמ — [׳11־£1(!6817111011]

 "גגיקאבב ,הילגנאבש רתויבדכיאכדנה תואלקהה־תוזוחממ דחאב .הפוקתדדתופ ערואמ היה

 ,םרכשב היילע גישהל ידכ ,הלודג התיבש 1867 סראמב םיריכשה־םילעופה וכרע ,ריישמאה

 תעונת יכ ,םיאור ליעל רומאה ךותמ) — .עובשל גניליש 12־ל םיגניליש 10 דע 9~מ
 ירחא תופיקתה ויתונגפה ואכוד זאמ ןיטולחל הרבשנש ,הילגנאב יאלקחה ןויראטלורפה
 דע ,םיששה תונשב תררועתמ בוש הליהתה — שדחה םיינעה־קוח גהנוה זאמ דוחיבו ,1830
 ןכו ,ךכב ןודל רוזחא ן ן ךרכב .השדח הפוקת ידיל העיגה ,1872 תנשב ,רבד לש ופוסבש
 .ךליאו 1867 תנשמ ועיפוהש ,הילגנאב יאלקחה לעופה לש ובצמ רבדב מילוחכהדכידפסב

 (.3 הרודהמל תפסות

203 



 טלחומה ךרעה־ףדוע לש ורוציי

 םהש הדובעה־חוכ לש ותציצמ־ותטיחסב "ןוכסח רתי" וא /תושירפ רתי" וא /האנה
 .87ודעב םימלשמ

 ,םינימה לכ ,םיליגה לכ ,תויונמואה לכ ינב ,םילעופ לש ןווגמה ןומהה ךותמ

 ,יט■ םואיסידוא לש םיחצרנה תומשנ וקחדנשמ תופיקת רתיב ונילא םיקחדנש
 רשא "םילוחכ םירפס״ל קקדזנש אלב ,םתדובע־רותי לע הדיעמ םהינפ־תוזח םצעש
 ןהיניבש טלובה דוגינהו ,תויומד יתש דוע וכותמ הקנו ואוב — םייחשדויבל תחתמ
 תינעבוכ־תרפות :םדא־ינב לכ םיווש לאטיפאקה ינפב יכ ,ךדמלל ידכ וב שי

 .טושפ־חפנו
 לש םיימויה םינותעה לכ ואיבה 1863 ינוי שדוח לש םינורחאה תועובשב
 ־רותי תמחמ תוומ־הרקמ" :״תינויצאסנס״ה תרתוכה הל הנתינש ,העידי ןודנול

 לש התומב היה רבודמ ("ס63111 £1־0111811111)16 0ע61־\ע01י15:") "דבלב הדובע
 הכאלמ־תיבב הדבעש ,םירשע תב ,יילקואו ינא ירמ תינעבוכה־תרפותה
 התיהש ,תרבג ידיב הלצונו ,תוכלמה־רצח יקפסמ ,תולמש־תיישעל רתויב־דבוכמ
 ךשי השעמה־רופיס ותוא ןאכ הלגתנ בושו .הזילע — דואמ ביבח םשב היורק
 16*4 עצוממב תודבועה תוריעצב השעמ — 88תובר םימעפ רפוסו רפוס רבכש ,ןשונ
 דזוכ" ךלוהו־שלחנ ;הקספה־אלל תועש 30 דע םימעפל הנועה ךשמבו ,תועש
 ןמזמ ןהל םישיגמש ךות ותעונתב וקיזחהל םיצמאתמ ,תוריעצה לש "הדובעה
 ךירצ .הנועה לש המוציעב אקוד םידמוע ויה ןמז ותוא .הפק וא ,ןיי ,ש״יי ןמזל
 תוליצא תוריבג ליבשב ראפ־תולמש ,םימסק־הטמבכ ,ןיע־ףרה ידכ ךות ןיקתהל היה
 ינא ירמ .ץראל־ץוחמ שדח אובי — סלוומ הכיסנה לש הדובכל ,םידוקירה־ףשנל
 ־םישולש ;תוריעצ 60 דוע םע דחי ,הקספה אלל תועש 26!/2 תדבוע התיה יילקואו
 רועישמ השולשמ דחא ישוקב וב אצמנש ,דחא רדחב תובשוי ויה תוריעצ םישולש

 — ןועובש ותוא איבמ ךכ רחא דימ .1806 ראונאי ,״ ם ד ל ו נ י י ר לש ונותע״ 87
 "תוארונ ןוסא־תונואת" ןוגכ ,["8611831101131 1163(11118:8״] תוינשער תורתוכב

 ["^.סש311מ2 "תודירחמ תוידגארט" ,811(1 £8181 3601(161118"]
 ־תוליסמב םישדח תונוסא לש הכורא המישר עובשב עובש ידמ — רכו 11־8^0(1163״]
 המ ,םיעדוי לכה" :רומאל ,דראופאטס־תרונ לזרבה־תליסמ וקמ לעופ הנוע ךכ לע .לזרבה
 .םתרמשמ לע ןמזה לכ ודמעי אל רטקה תנוכמב קיסמהו גהנה םא תואצותה תויהל תולוכי
 ןותנ ,העש 30 וא 20 ךשמב וז הדובע השע רבכש רחאל ,שיאמ תאז שורדל רשפא דציכו
 קיסמ :רתויב תופוכת םיתעל הלחה ,המגוד הנה ז החונמ תועש אלבו ,ריואה תעפשהל
 ־תדובע יורקש המ םייסשמ .רתויב תמדקומ העשב ,רקובב ׳ב םויב ותדובע תא ליחתה דחא
 ,ולש התה תא תותשל ןמזה ול קפיסש ינפל .תוקד 50־ו העש 14 ותורישב וילע ורבע ,םוי
 ,תוקד 25־ו תועש 14 ותוריש לע ורבע ,וז היינש םעפ םייסשמ ...ותורישל רוזחל בוש ארקנ

 ,תועש 15 ׳ד םוי :ןלהלכ אלימ עובשה־תדובע ראש תא .תוקד 15־ו תועש 29 לכח־ךסב ירה
 ירה — תוקד 10ד תועש 14 ׳ז םוי ;תועש 14^ ר םוי ;תוקד 35ד תועש 15 ׳ה םוי
 ,ותוממותשה תא ךמצעל ראת ,ינודא ,הנהו .תוקד 40־ו תועש 88 עובשה ךשמב לכה־ךסב
 ־חיגשמה לא הנפ ,תועט ןאכ הלח יכ ,ובשחב .םימי 6!/4 דעב לכה־ךסב רכש ול ןתינשכ
 םועש 78 ירה ...תועש 13 :הבושת לביקו ,םוי־תדובעל םיבשוח םה המ ,לאשו ...ןמזה־לע
 ובריסו ,עובשל הדובע תועש 78 ןתואמ הלעמל דבע המ םשל ,לאש ךכ־רחא ...עובשב
 (.1866 ראורבפב 4־מ ןוילג ,םש) ״.סנפ 10 דוע לבקי יכ ,ול ורמא רבד לש ופוסב ,ךא .ול תונעל

 .254 ,253 מע ,״דכו לש ובצמ״ :ם ל ג נ א .פ ׳שה 88
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 ■הדובעה־םוי .3

 םייתשי־םייתש תובשי וית ,דלילבו ;םדאל שורדה ריווא לש תובקועמה תומאה
 לש הציחמ הב םיניקתמו םיאבש ,תורצה תורואמה ןתואמ תחאב ,תחא הטימב
 םינקותמה הכאלמה־יתבמ דחא הז היהו .89בכשמ־רדח הכותל םיקיחדמ ךכו םישרק

 /א םויב התמו תבשב־יששב התלח יילקואו ינא ירמ .ןודנולב רשא תורבג־טושיקל

 .הנורחא טושיקדודובע םייסל ,הזילע תרבגה לש ברה הנוהמתל ,הזרדזנ אל ףאל
 ־תיב ינפב דיעה ,סייק רמ ,תססוגה הלוחה לא אובל רחואמב ןמזוהש ,אפורה
 ינא ירמ" ;הלא תושבי םילמב [0ס1״סנב61״?8תוומ־ירקמ תריקחל ןידה
 ־רתי ףופצ הדובע־רדחב תדבוע התיהש ,תוכורא הדובע־תועש תמהמ התמ יילקואו
 אפורל דמלל ידכ ."הכלהכ ררוואתנ אלש ,רתויב רצ בכשמ־רדחב [הנשיו] חדימה־לע
 ־תפקתהמ חתמ תרטפנה,, :ודגנכ זירכהו טפשמה־תיב דמע ,ץרא־דרד תוכלהב קרפ
 יתיבב הדובע־רותי תמחמ אובל המידקה התתימש ,שושחל דוסי שי םלוא ,ץבש
 גנינרומ" ארק — ״םינבלה ונידבע״ חבח .״רכו ,יוארה ןמ הלעמל ףופצ הכאלמ

 םינבלה ונידבע" — טיירבו ןדבוק רחסמח־שפוח ידיסח לש םאטבמ־ילכ /חאטס

 .90"דפסמ ןיאב םיתמו הה־אלב םילבונ ,רבקל םירבעומודבידבעומ

 [5031*(! 0111631111] תואירבה תורישב ץעימ־אפור שמישש ,יבתל ר ״ד 89

 לגר 300 הביש־דדחב :תויהל ךירצ רגובמ ליבשב ריוא לש םומינימה־רועיש" :ריהצה
 םילוחה־יתבמ דחאב ישאד אפור ,ןוסדרא׳ציר ר״ד ".תבקדעמ■ לגר 500׳ הדיד־רדחבו ,תבקועמ
 םתסו תולמשדתורפדת ,תוינטשקדווינעבוכ תוברל ,םינימה לכמ תורפות" :רמוא ,ןודנולב
 עוצקמ ...לוכיע רסוח וא ןוזמ־רסוהו דיואידטוח ,הדובע־רותי ;השולש ןהיתולבס — תוטייח
 ,הז עוצקמ לש ויתולקת ןה ולא ,ךא .םירבגמ םישב ןיטולחל רתוי םלוה ...ללכ~ךדדב ,הריפתה

 ,ןוה־ילעב הששו םירשע ידיב ןילופונומ לש ■ןיינע השענ אוהש ,הריבה־ריעב דוהיב
 םתלוכיב שיו (111318ן)1־111£ £1*0111 63ק11;31) ןוהה לש ודוסימ תונורתיב םישמתשמה

 ;101*06 סססנבסת!^ 01110113)30 חס) הדובעה ךותמ ןוכסח ףקותב ואיצויש דע ןוה עיקשהל

 טלוש [ןוהה לש] הז חוכ .(הדובעה״הוכ זובזב ידי לע תואצוהב ןוכסח גישהל :ותבןכ
 לש הפקות הז ירה — תוחוקל לש גוח המצעל שוכרל תרפות הלוכי .ולוכ דמעמה לכב
 ,איה תצלאנ ףאו ,דמעמ קיזחהל ידכ תוומ דע התיבב דובעל איה תצלאנש ,תורחתהה

 איה ןיאש וא ,תלשכנ איה םאו .היתורזועמ תחא לכ לע הז הדובע־רותי ליטהל ,חרכהב
 ,התדובע תתחופ הניא ןאכו ,קסע־תיבל תדבועכ ףרטצהל הילע ,המצע תושרב דומעל הסנמ

 תודונתהש ,שדנמ דבע לש דמעמל הדמעמ ךפהנ הז בצמב .רתוי חוטב הרכשךוממש אלא
 טעמכ וא ,םחלל הבער ,דחא רדחב ,התיבב איה הבה .םשלו ןאכל התוא תולטלטמ הרבהב
 הנותנ ,הממיה לש תועשה 24 ךותמ תועש 18 וליפאו ,16 ,15 הקוסע איה הגהו * הז גצמב

 ולוכיע לע אובל לוכי וניא ,אוה בוט םא וליפאש ,ןוזמב הנוזינ ,טעמכ ותאשל ןיאש דיואב
 ".דספנ ריוא לש הלחמ אלא הניאש תפחשה תחרופכדדלוע ולא תויברק לע .יקב ריוא רסוחמ

 ילויב 18 ,״ילאיצוסה עדמה לע הריקס״ב "הדובע־רותיו הדובע״ :ןוסדרא׳ציר ר״ד)
1863.) 

 ידכ ,וז תונמדזהב שמתשמ "סמייט״ה .1863 ינויב 23דכ ״ ר א ט ס ג ב י ג ר ו מ ״ 90

 דועב יכ ,םיבשוח ונכותב םיבר" :וירבחו טיירב דגנ םיינקירמאה םידבעח־יקיזחמ לע ןגהל
 ,בערה לוגרפ ונל שמשמ השיגנה רישכמו ,תממ־דע ובלש תוריעצה םישנה תא םידיבעמ ובא

 ימ לש תוחפשמב ,ברחבו שאב ,תוסשל תוכזה ונל שיש ,רמול השק — טישה תפילצ תחת
 ".הלק הדובע םתוא םידיבעמו יוארכ םהידבע תא םיסנרפמ תוחפל םהש ,םידבע־יקיזחמ ודלונש

 ־ףיטמו ,[ינרמש] ירוט ןותע ," ד ר א ד ב א ט ם " ה אב ןפוא ותואב (.1863 ילויב 2 /׳סמייט״)
 םתוא םע דחי להקב אוה ללפתמ דא ,םידבע-יקיזחמ יודינב ןד אוה" :לוה ןמוינ רמוכל רסומ
 16 רכו ןודנולבש םיסובינמואג םיחקפמו םיגהנ םימהר־אלל םידיבעמה ,םיבוטה םישנאה
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 טלחומה דרעה־ףדוע לש ורוציי

 תוינטשקה לש הכאלמה־יתבב קד אל םויה רדס והז — רבקל רובעלו־זובעל"
 ואוב "/חורפל, ךירצ קסעהש םוקמ לכב :רמוא יתייה ףאו — ,תומוקמ יפלאב אלא
 זילעו ןיסח םדא ךל ןיא ,םינטייפה ירבדל ןימאהל םא .חפנה תא המגודל הקנו

 דוע שא־יצג זיתמ אוה ליחתמ דימו ,רחש םע םוק אוה םיכשמ .חפנכ — וייחב
 הניחבמ ,םנמאו .םלועב והומכ ןיאו — ןשיו התושו אוה לכוא ;המחה תולע ינפל
 תוישונאה תודמעה לע הנמנ ובצמ ירה — הדימב אוה דבוע קר םא — תינפוג
 לע לטוהש הדובעח־סמועב ןנובתנו הריעה ויתובקעב ךלנ םלוא .רתויב־תובוטה
 ?הנידמה לש התומתה־רועישב ספות אוה םוקמ המו ,ןתרבג ותוא לש ומכש

 .דנש־הנש םיתמ (ןודנול ריעה לש רתויב םילודגה םיעברה דחא) ןובילירמב
 םירבג לש תעצוממה התומתה ןמ הלעמל 11 וא ,ףלאל 31 לש רועישב םיחפנ
 טעמכ תונמא ,םדאה תוכאלממ הכאלמכ םגפ־אלל הלועפ התוא .הללכב הילגנאב
 הלקתל איה הכפהנ הדובע לש הזרפה ךות — תושונאה לש תיביטקניטסניא
 ךכו ךכ עוספל ,םויל םנרוקדהושקה ךכו ךכ שיקהל אוה לוכי .הישוע תא תלבחמה
 ,עצוממב תויחלו — םירצות ךכו ךכ רצייל ,תומישנ ךכו ךכ םושנל ,תועיספ

 ךכ עוספל ,תושקה רתי ךכו ךכ שיקמ היהיש ,ותוא םיפוכ ירהו .הנש 50 ,רמאנ
 ־ךסב ףיסוהלו ,תומישנ רתי ךכו ךכ רתוי תופוכת םויב םושנל ,תועיספ רתי ךכו
 ךשמב :רבד ףוסו — ןכ תושעל הסנמ אוה .וייח־קפסה לע עבר םוי־סוי לכה
 ותויהב תומל אוה ךלוהש אלא ,הדובע רתוי תיעיבר אוה השוע תמצמוצמ הפוקת

 .91"50 ןב אלו ,37 ןב

 תורמשמה תטיש .הליל תדובעו םוי תדובע .4
 — רוצייה־יעצמא ,ונייה — עובקה ןוהה אב אל ךורעישה־ךילהת תניחבמ

 תומכ היצרופורפב גופסל הדובע תפיט לכ םעו ,הדובע וכותל גופסל ידכ אלא
 םמויק םצעב שי בוש ,ןכ םישוע דוצייה־יעצמא ןיא .הדובע־ףדוע לש תמיוסמ
 םה ןיא ,םידמוע םקותישב וללהש ןמז לכ ןכש ,ןוהה־לעבל ילילש דספה םושמ
 קספהשכ יבויח השענ הז דספהו ,הלטבל הערפנש ןוח־לשדזערפמ אלא םישמשמ
 רבעמ הדובעה־םוי תכראה ולאו .השודיח םשל תופסונ תואצוה בייחמ הדובעה
 איה ןיאו ,העשדובטה םושמ אלא הב ןיא ,הלילה ךותל יעבטה םויה תולובגל
 םוכינ :ךכיפלו .הדובעה לש יח־םדל הקולעה לש הנואמצ תא תצקמב אלא הממ

 ,ל י ל ר א ק םאמות דמ ,הזוחה רביד ףוסבו ".בלכל יוארה רכש תרומת םויל תועש
 אוה רצק לשמב ."ןחלופה ראשנ — ןואגה ךלה לזאזעל״ :וילע יתבתכ 1850 תנשב דועש
 — הקירמאב םיחרזאה־תמחלמ — וננמז לש הירוטסיהב ידיחי ,לודג ערואמ ותוא תיחפמ
 ,םורדה ןמ יתלפ לש ותלגלוג תא ץצרל ףקות לכב חצור ןופצה ןמ יתרכ :ךכ־לע והדימעמו
 ולעופ תא רכוש םורדה ןמ יתלפ ולאו /םוי לכב, ולעופ תא רכוש ןופצה ןמ יתרכש םושמ
 .זוגא־תפילקב — הקירמא לש סאיליא .״ןאלימקאמ לש תע־בתב״) ״.׳וייח ימי לכל,
 ,ףוס ףוס ,העקפתנ ךכו (.[301 ׳מע] 1863 טסוגוא תרבוח [11138 30161-103113 גמ מ1ג06.נ
 הלילחו סח — ינוריעה הדובעה־ריכשל ול םישחור םירוטהש ,הדהאה לש ףצקה־תיחופלש

 ! תודבע — ומש ןיערגהו !ירפכה ריכשל אל
 18 ,״ילאיצוסה עדמה לע הדיקס״ב ,״הדובע־דותיו הדובע״ :ןוסדרא׳ציד ר״ד 91

 .[ךליאו 476 ׳מע] 1863 ילויב
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 הדובעה־םוי .8

 רוצייב עובטה יטננאמיאה רציה אוה — הממיה לש תועשה 24 לכ ךשמב הדובעה
 םיטחוס ויה וליא ,תינפוג הניחבמ ירשפא הז רבד ןיאש ןויפמ .יטסילאסיפאקה
 תורבגתה םשל ,ךירצ ירה — ,הלילו םוי קספה־אלל םמצע הדובע־תוחוכ םתוא
 ,דדובע־תוחוכב םויב םילכאנה הדובעה־תוחוכ םיפלחתמ ויהיש ,הז יזיפ בוכיע לע
 לש םתצקמ :ןוגכ ,הינפל תוחותפ םיכרד המכ וז תופלחתהו !הלילב םילכאנה
 יכ ,םיעדוי לכה .דכו ,הלילב ינש עובשו ,םויב דחא עובש םידבוע םילעופה
 התחירפ תפוקתב תחוור התיה — תופלחתה־לש־קשמ ותוא — וז תחמשמ־תוניש
 ־יתבב ,ראשה ןיב ,תעכ תחרופ איהו ,הילגנאב הנתוכה תיישעת לש התלודגו

 תועש 24 ךשמב הז רוציי־ךילהת .הבקסומ ךלפב רשא הנתוכדוידוטל תשורחה
 הינטירבב רשא ,העש יפל "םיישפזז" ,היישעת־יפנע המכב ,הטישכ ,םויה דע םייק
 ־תוישעתבו דודירה־ילעפמב ,לושיחה־יתבב ,לזרבה־תונושבכב :ראשה ןיב ,הלודגה
 24 דבלמ ,ןאכ ףיקמ הדובעה־ךילהת .היטוקסו סלוו ,הילגנאב רשא תורחא תכתמ
 םה םילעופה .ןותבשה־טוי לש תועשה 24 תא םג ,השעמה־ימי תשש לש תועש
 :אוה םיריעצהו םידליה לש םליג .םינימה ינשמ םידליו םירגובמ ,םישנו םירבג
 תורענה םג תודבוע היישעת־יפנע המכב .9218 דע (6 ליגמ םידחא םירקמב) 8־מ

 .93םירבגה םע דחי ,הלילב םישנהו
 ־ךילהתב וב שי ,94הליל־תדובע לש תויללכה תולקתה ןמ תעד חיסנ וליפאו
 ־תגסהל רתויב־החונ תונמדזה םושמ ,תועש 24 ךשמב קסופ וניאש ,הז רוציי

 .ו/ו ,ע ,וע ׳מע ,1864 ןודנול .ישילש ןובשחוךיד ".םידלי־תקסעהל הדעוה״ 92
 םחפה־תמכפב םישגד תוריעצ תורענ תוקסעומ תימורדה םלודב םגו דיישדדופאטסב" 93

 ־םינידב תופוכת םיתעל רכזנ הז גהונ .הלילב םג אלא םויב קר אל ,םקוקה~תומירעבו
 .לכל תומסרופמו תולודג תולקתב ךורכ הז רבדש שגדוהו ,טגמאלראפל ושגוהש תונובשחו

 יחסב תומהוזמ ,שובלבש־לדבה םהיניב לידבהל ןיאש טעמכו ,םירבג םע אתווצב ,הלא םישנ
 ענמיהל ןיאו ,ימצעה דובכה שגר תא תודבאמ ןהש ךות ,יפואהדותחשהל תונותנ — היפבו
 ,(1865) יעיבר ןובשהו־ץד :הוושה ,194 ׳מע ,םש ".ישנ־יתלבה ןקוסיעמ האצותכ ךכמ

 .תיכוכזל תשורחת־יתבב בצמה םג ךבו ׳םע ,61

 יכ ,ומצעמ ןבומ הז ידה" :ריעה ,הליל־תדובעב םידלי קיסעמה ,הדלפלדתשרח 34

 םה םיליגר אלא ,םויב הנוכנ החונמו הביש אוצמל םילוכי םניא הלילב םידבועה םירענ
 ליבשב הובחה־רוא לש ותובישח לע .ג1ח ׳מע ,63 ,יעיבר ־ןובשהוךיד ,םש ״.עונלו בבותסהל
 לע ןירשימב םג עיפשמ רואה" :ראשה ןיב דחא אפור ריעמ ותוחתפתהו ףוגה לש ומויק
 תא םהמ םיללושש ,םייה־ילעב לש םהירירש .תושימג ןהל ףיסוהלו ןקזחל ,ףוגה תומקר
 וחתמ תא הפקמ םיבצעה חוכ ;םישימג־יתלבו םיסמסוממ םישענ ,רוא לש הניקתה תומכח
 דואמ בושח םידלי יבגל ...לודיגב אצמנש המ לכ לש ודוביע ןוונתמו־ךלוהו ,יוריג רסוחמ
 לש הרישי הקפסא ןכו ,םויה ךשמב עפשב דוא לש הקפסא םהל ןתניתש ,םתואירב ליבשב
 םע ביסה תא קזחמו ,יטסאלפה ,בוטה םדה דוביעב עייסמ רואה .םויה ןמ קלהבשמשה־ינדק
 חומהיידוקפית תא אוה ררועמ ךכבו ,הייאדה־ירביא לע יוריגכ םג לעופ רואה .ותווהתה

 7'יללכה םילוההדויב״ב ישאר אפור /ג נ י י ר ט ם .וו דמ ".תוליעפ רתיל םינושה

 רמל ובתכמב בתוכ — (1864) ״תואירבה״ ורוביח ךותמ חוקל ל״נה עטקה — רטס׳צדוובש
 תונמדזהה יל התיה ריישקנאלב םדוק םג יתויהב" :רומאל ,הריקהה־תדעו ירבחמ דחא ,טייוו
 המכש המל דוגינב — דמול ססהמ יניאו ,םידלי לע הליל־תדובע לש התעפשה תא תוארל
 וקל דימ ,הלילדדדובע םהילע הלטוהש םידליה םתוא יכ — ריהצהל םיבהוא סידיבממ
 תועדייקוליהל אשונ ללכב ושמשי הלאכ םירבדש ,רשפא יכ (.55 ׳מע ,284 ,םש) ״.םתואירבב



 טלחומה ךרעה־ףדוע לש ורוציי

 ,הלעמל ורכזוהש היישעתה־יפנעב לשמל .ימשרה הדובעה םוי לש ןילובגה

 12 לע בורה־לע ימשרה הדובעה םוי דמוע ,רתויב־תצמואמ הדובע םיכירצמה

 אוה ,הז לובגל רבעמ ,הדובעה־ףדוע םלוא .הליל־תועש םאו םוי־תועש םא ,תועש
 "םויא שממ" — ילגנאה ,ימשרה ןובשחוךידה ןושל סופתנ םא — םיבר םירקמב

 רהרהיש" — םש רמאנ ךכ — שפנ־לעב םדא דל ןיא״ ." (״11-1117 16<£111-11")
 ראותמש יפכ — ,12 דע 9 ינב םידלי התוא םיעצבמש ,הדובעהדוומכ התואב
 םירוהש ,הז לווע דוע תושרהל ןיאש ,הנקסמ ידיל עיגי אלו ...םיאבה םירבדב

 .96"םתושרב רשא חוכב הערל־םישמתשמ הדובעה ינחונו

 לש ןיקתה ךלהמב םא ,ןיגוריסל הלילו םוי םירענ תדבעה לש ךרדה םצע"
 ויהי תוקוחר אל םיתעלש ,ךכ ידיל חרכהב האיבמ ,םיפוחד םימיב םאו םיקסעה
 אל תועשה תכראה התוא םידלי יבגל ,םנמאו .ןידכ־אלש תוכורא תועש םידבוע
 ךכו ךכ ברקב .ךכב ןימאהל ןיא שממ אלא — םיבר םירקמב תירזכא איהש דבלב
 ואובי אל םיינש וא םהמ דחאש ,תוקוחר םיתעל אלו ,קפס אלל הרקי םידלי
 ידבועמ ,םהמ םיבר וא םידליה ןמ דחא םיחירכמ זאו .תרחא וא וז הביסמ הדובעל
 העודי וז הטיש םנמאש .םירסחה לש םתדובע תא םילשהל ,תרחאה תרמשמה
 םילודגה םילעפמה דחא לש להנמה יל בישהש הבושתה ךותמ אצוי ...הפידדפי
 — ו םתרמשממ םירסחה םידליה לש םמוקמ אלממ אוה דציכ :יתלאש לע ;דודירל

 ךכבו ;׳ינומכ הפי רבדה תא עדוי התאש ,ינודא ,ךב ינעדוי, :רומאל ינבישה
 .97"תאזה הדבועה תא רשיא

 6־מ ויה וב תוליגרה הדובעה־תועשש ,הדלפ־דודירל דחא תשורח־תיבב"

 דע ,תוחפל ,תוליל 4 עובש לכב דבעש דחא רענ אצמנ ,ברעב 5!/2 דע רקובב
 היה ,עשת ןב ,רחא דלי .םישדח השש ךשמב רבדה ךשמנ ךכו ...ברעב 8!/2 העש
 ןב ותויהבו ,תחא לכ תועש 12 לש תופוצר הדובע־תורמשמ שולש םימעפל דבוע
 רקובב 6*מ דבע ,10 ןב תעכ״ ,ישילש דלי .״םיפוצר תוליל ינשו םימי ינש דבע רשע

 ידלי" ."ברעב 9 דע תולילה ראשבו ,םיפוצר תוליל השולש ךשמב הלילב 12 דע
 12־ב םויה־תרחמל דע ברעב 6־מ םימת עובש ךשמב דבע ...13 ןב תעכ ,רחא

 דע רקובב ׳ב םוימ ןוגכ ,וז־רחא־וזב תורמשמ שולש דבוע היה םיתעו ,םיירהצב
 רשא לזרב־תקיציל תשורח־תיבב לעופ ,12 ןב תעכ ,רחא דלי״ .״הלילב ׳ג םוי
 וישכעו ,הלילב 12 דע רקובב 6־מ םיפוצר םימי 14 ךשמב דבוע היה ,ילוואטסב
 םויב ...ןאכל יתאב" :עשת ןב ,תרווסנילא ׳גרו׳ג ."ךכ דובעל וחוכב ןיא בוש

 ׳ןכ־לעו ,רקוב תונפל 3־ב הדובעב ליחתהל ונייה םיכירצ םויה־תרחמל .רבעש ׳ו
 הפצרה לע יתנשי .ןאכמ ןילימ 5 קחרמב ינא רד .הלילה ותוא לכ ןאכ יתראשנ
 םימיה ינשב .הכימש יל שמיש ריעז ליעמו רוע־רניס היה יעצמ ,ןשבכה־רדחב
 ,ןאכל יתעגהש ינפל םג !דואמ ןאכ םח ,יוה .רקובב 6־ב ןאכל יתאב םירחאה

 לש "חומה־י־חקפית" לע יטסילאטיפאקה רוצייה עיפשמ דציכ ,םידע האמכ דיעמ — םייניצר
 .[ 1־61:3,1 מ61*8] םרילכ־יאשובו םיטסילאטיפאקה

 ■.*וו ׳מע ,57 ,םש 95
 .\11 >מע ,58 (1865 ,יעיבר ח״וד) םש 96

 .םש 97
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 ,דדובעהדנוי .8

 הדובעה הליחתה םש םג .רפכב הלאכ םילעפמב הזנימת הנש ךשמב דבוע יתייה
 .םש ןושיל יתלוכיו יתיבל בורק יתייהש אלא ,ךכ דימת — ,רקובב 3־ב תבשב
 .98דכו /׳ברעב 7יב וא 6־ב המייתסנו רקובב 6*ב הדובעה הליחתה םימיה ראשב
 24 ךשמב הדובע לש הטיש התוא ומצע ןוהה ספות דציכ ,עמשנו ואוב התעו

 *שומישה לע ,הטלשה לש היתוזרפהדדיתולקת לע הקיתשב רבוע אוהש ,ןבומ .תועש

 חרכהה ןמ הלא "הדובעדהוהוכ" לש םתלכשה תגרד יכ ,וילאמ ןבומ .ץן!ו ,מע ,טש 98

 והימרי !הדעוה־ירבחמ דחא םע םיאבה םיחישרדב תאטבתמ איהש יפכ ,וזכ היהתש
 ,הז תא אוה דלמ .16 ןה (4 *0111*8) 4 םירפסמ 4 ? 8 ןה עברא םעפ עברא״ : 12 ןב ,ס ג י י ה

 .(^ !£1112131111111:1131:113,8 £111141611101167 311(1 £01(1.) בהזה לכו ןוממה לכ ולש

 האשינ איהש ,םירמוא .הרדבסכלא הכיסנה התוא םיארוק ; (הכלמ אוהש ,םירמוא) ךלמ ובל שי
 ,ינבשוח .הילגנאב רג יניא" : 12 ןב ,ר נ ר ט ם א י ל י ו ״רבג והז הכיסנ .הכלמה לש הנבל

 :םירמוא יתעמש״ : 14 ןב ,םירומ ן ו ׳ג ״.ןכלדכדוק ךכ לע יתעדי אל לבא ,ץרא וזש

 היח םהמ דחא :םירמוא יתעמש * דחא דבלמ ועבטנ םישנאה לכ ,םלועה תא ארב םיהולא
 ד ר א ו ד א ".!דשא השע םדא ,םדא ,רשע םיהולא" : 15 ןב ,ת י מ ס ם א י ל י ו ״.ןטק חורפא
 יתייה" :17 ןב ,ןמוית מ ירגה ״.ןודנול לע םולכ אלו עדוי יניא״ :15 ןב ,רולייט
 ,םהיתושרדב םיריכזמ ויהש ,דהא םש .םימעפ המכ יתכלה אל בוש ךכידהא לבא ,הייסנכב םעפ

 אל אוה .ושי לע םולכ אלו עדוי יניאו ,רחא םש םוש עדוי יניא דא ,ירצונה ושי ינולפ לש היה
 ינפמ ,תוירבה ראשל המוד היה אל אוה העודי הניחבמ .םלועה לכ ךרדכ תמ אלא ,גרהנ
 (116 ■\ע38 1101: 4116 831116 38 01:1161* .וניא תוירבה ראשו ,יתד היה אוה העודי הדימבש
 !)801X16 1)6031186 116 1¥38 1*611^10118 111 80X116 111 16(601 זע378, 311(1

 ".רג אוה ןכיה עדוי יניא ;בוט שיא אוה ןטשה" (.ג\ו רבע ,74 ,םש) 0*1161״ 18 מ״*.״)

 (*"1116 (16ע11 18 3 £006. ]361*8011. 1 <10מי1; 1סב01¥ ״.ער שיא היה ירצונה ושי״

 תא התנמ (10 תב) וז הדלי״ \?116נ:6 116 11¥63/י ״0111:181:י^33 3 גע11x13x1>£6[10.״)
 הדעוה) ".הכלמה לש המש תא העדי אלו 1)0£' הביתה לש ומנ הביתה תויתוא
 דוורוטקאפונאמב הגוהנה ,הטיש התוא (.278 ׳םמ ,55 ׳מע ,1866 ,ץ ח״וד ,םידלי־תקסעהל
 רצוימ ריינהש ,רייגל תשורחה־יתבב .ריינלו תיכוכזל תשורחזו־יתבב תטלש ,תורומאה תכתמה
 ןוימב דבלמ ,םיכילהתה לכב הלילדחדובע םידבועש ,אוה ללכ ירה ,תובוכמ ידי לע םהב
 ,הקספה אלב ולוכ עובשה לכ תכשמנ ,תורמשמ ידי לע ,הליל־תדובעש ,םירקמ שיו .תובחסה

 רשא םילעופה רבח .אבה ׳ז םוי לש הלילרתוצהב 12 דע הלילב ׳א םוימ — אוה לבוקמהו
 ,םירקמ שיו .תועש 6 לש דחא הלילו תועש 12 לש םימי 5 עובש לכב דבוע םויהדורמשמב

 תועש 6 ׳ב םויב תדבוע תחא תרמשמ .ןיגוריסל ,וז דהא דזב תועש 24 תדבוע תרמשמ לכש
 הטיש הגוהנ םירחא םירקמב .תועש 24 לש הסכמה תא םילשהל ידכ ,תועש 18 ׳ז םויבו
 לכב דבוע ריינ תיישעל תונוכמה דיל םיקוסעה ןמ דחא לכ היפלש ,םייניב־תורמשמ לש
 תודחואמש ,המוד — דרול הדעוה רבח רמוא ךכ — וז הטיש .תועש 16—15 עובשה ךשמב םוי

 .תועש 24 תב תרמשמה־תטלש לשו תועש 12 תב תרמשמה־תטיש לש תולקתה לכ הב

 הרק םיתע .םישת 18 ינבמ הטמל םיריעצ ,13 ינבמ הטמל םידלי םידבוע וז הליל תרמשמב
 ךותמ ,תועש 24 לש הלופכ תרמשמ דובעל דכרטצנ וללהש ,תועש 12 לש תרמשמה תטישב
 םידבוע דואמ תופוכת םיתעל תורענו םירענ יכ ,תוחיכומ ת1יודע .םהיפילחמ ואב אלש
 .הקספה אלל חדובעיתועש 36 וליפאו 24 ידכ דע תורידנ םיתעל אל בחרתמש ,הדוגע־רותי

 תודבועה ,12 תונב תורענ אצומ חתא שוטילה־ירדחב רשא ״הנתשמייחלבהו ףיצרה״ ךילהתב
 2 תוקספהל טרפ ,איהש לכ הגופה וא הניקת החונמ אלב״ םויל תועש 14 שדוחה לכ ךשמב

 חליליתדובע ןיטולחל םחב הקספש ,תשורחייתב המכב ."תוחוראל חעש־תיצחמ לש ,3 ויא
 ,רתויב־םימהוזמה םיכילהתב תופוכת־םיתעלו" — המויא הדימב הדובע־רותי םידבוע ,הרידס

 xxxע 111 ׳מע ,1865 ,1¥ ןובשחוךיד ,םידלי־תקסעהל הדעוה) ״.רתויבדמינוג־דחהו רתויב־םימחה
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 ,ןוהה ,אוה ."רעשל ןיא דע ירזכא" לווע ידכ דע הדובעה־םוי תכראה לע ,הב הערל
 ."הניקת״ה התרוצב קר וז הטישב רבדמ

 700 דע 600 םיקיסעמה ,הדלפ־ינתשרח ,םרקיו תא רוליינ םינודאה

 ־תורמשמב םירענ 20 קר בוש םכותבו ,18 ינבמ הטמל 10% קר םהיניבו ,םילעופ
 ,איה םוחה־תדימ .םוחה ןמ ללכ םילבוס םירענה ןיא" :רומאל םיריהצמ — ,דליל

 םמוי ׳םיידי,ה תודבוע דודירלו לושיחל םילעפמב ...תולעמ 90 דע 86 ,יאדול־בורק
 דעו רקובב ששמ ,םוידודובע אלא ןניא תודובעה ראש לכ ךא ,תורמשמב הלילו
 'םיידי,ח ןמ המכ .12 דע 12־מ ןה הדובעה־תועש לושיחה לעפמב .ברעב שש

 ...הליל־תדובעב םעפו םוי־תדובעב םעפ ףלחתהל אלב ,הלילב תודימתב תודבוע
 תא רוליינ םינודאה לש) תואירבה תניחבמ שרפה הזיא םייק יכ ,ונאצמ אל

 הפי הארנכו ,םויב תודימתב םידבוע םא וא הלילב תודימתב םידבוע םא ,(יסרקיו
 ...ףלחתמ הנמזש םדא־ינב לש םתנשמ עובק םתחונמ־ןמזש תוירב לש םתנש רתוי

 הדובע רדסל םילוכי ונייה אל ...הליל־תרמשמב םידבוע 18־מ הטמל םירענ 20־כ
 ־ונמעטו .הליל־תדובעב 18־מ הטמל םירענ קיסעהל ילב (!101 ^611 <10) הכלהכ
 ישארו םיחמומ־׳םיידי, ...רוצייה תואצוה תוברתמ ויה ,ןכ אל םא — ונמע ונקומינו
 ,ןבומ ...וניצרש רפסמ לכב גישהל ונלוכי םירענ לבא ,גישהל השק תונוש תוקלחמ

 הז רבדל ול ןיא בוש ,ונלצא םידבועה םירענ לש תטעומה היצרופורפל בל םישב
 .99"ונליבשב ןיינע וא תובישח טעמ אלא (הליל־תדובע תלבגה :ונייה)

 ילעפמל ,׳ת ו ש ו ןואדב ן ה ו ׳ג םינודאה לש קסעה־תיבמ ,ס י ל א .י רמ
 השקה הדובעה ןמ [דחא] קלחו ,םירענו םירבג 3000 םהב םיקוסעש ,לזרבו הדלפ
 הדלפה־ילעפמב״ש ,ריהצמ ,"תורמשמב הלילו םמוי" םהב השענ לזרבבו הדלפב

 ־תיבב .םיינש וא דחא רענ — םירגובמ רתוי וא םיינש לש םדצב םידבוע םישקה
 .13 ליגמ תטמל 170 וא ךרעב םהמ שילשו ,18־מ הטמל םירענ 500 םיאצמנ םקסע

 אוצמל שיש ,בשוח ינא ןיא" :םילא רמ רובס קוחב יוניש רבדב העצהל רשאו
 רתוי 18־מ הטמל םירענ דיבעהל ורסאיש , 0617 01ננ60110מ31נ16)ךכב יאנג הברה
 וק חותמל רשפא יכ םירובס ונא ןיא םלוא .הממיבש תועש 24 ךותמ תועש 12־מ
 וליפאו .12־מ הלעמל םירענ לש םתדובע לע רתנל רשפא הליל תדובעבש ,עובקלו
 הטמל וליפאו 13־מ הטמל םירענ ללכב קיסעהל ונילע ורסאיש ,רתוי םיטונ ונייה
 .ונלצא רבכ םיאצמנה םידליה תא הלילב דיבעהל ונל וריתי אלשמ ,14 ליגמ
 ןכש ,הליל־תרמשמב םג ןיגוריסל ודבעיש ןידב םוי־תרמשמב םיקוסעה םירענה
 תא חפקמ היה הז רבד ;הלילדודובע קר הדמתהב דובעל םילוכי םניא םירבגה
 הב ןיא ,םייעובשל תחא ,ןיגוריסל הליל־תדובעש ,ונא םינימאמ םלואו ...םתואירב
 ,םה־םקסע תבוט לא המאתה ךות ,םרקיו תא רוליינ םינודאה ולאו) .קיזהל ידכ

 רתוי קיזהל הלולע ןיגוריסל הליל־תדובע אקוד יכ ,ךפיהל ,םירובס ויה בוש
 הליל־תדובע םידבועה םילעופה םתואש ,ונא םיאור .(הדמתהב הליל־תדובעמ
 רוסיאה דגנ ...דבלב םויב תרחא הדובע םידבועה הלאכ ,םימלשו־םיאירב ןיגוריסל
 ידכ ךכב שיש ,ןועטל םילוכי ונייה ,הליל־תדובעב 18־מ הטמל םירענ קיסעהל
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 ,דדובעה־םוי .8

 תומימת וזיא) ונתודגנתהל ידיחיה םעטה והז םנמאו ;תואצוהה תא תוברהל
 (*116 1:1־3(16) קסעהש .דמ לע הלוע .דיה תואצוהב הז יובירש ,ונא םירובס .(1 תיניצ
 החלצהב ותלהנה תא ןובשחב־איבהל םיבייחש םע ,תוניגהב תאשל לוכי

 ;.48 1116 11־3(16 \¥1111 <111 6 1־ 6 £ 3 1־ (1 10 616. 00111(1 13 11־17 13631־!)
 ־תונקת תעפשהבו ,הדובעה־תוחוכ ןאכ םירידנ .(!הפדוביחרמ היגולואיזארפ וזיא
 ׳תושו ןואדב ,סילא םינודאה ,רמולכ) "רתוי דוע טעמתהל םה םידיתע ולא הלבגה
 ־חוכ לש וכרע תא םלשל וכרטציש ,תילאטאפ הכובמ ידיל עיגהל ,הלילח ,םידיתע

 .100(1אולימב הדובעה
 ,,תושו למאק םינודאה לש ,"ספולקיק ,לזרבלו הדלפל תשורחה־יתב"

 .הלעמל ורכזנש ׳תושו ןואדב ןהוי ילעפמכ לודג הדימ־הנקב םה ףא םילהנתמ
 תא ,טייוו רמ ,הלשממה םעטמ ןיצקל וידי םצעב רסמ ,םיקסעה־להנמ ,רוטקרידה
 ומצעל בוטו־האנ אצמ ,תרוקיבל ותודע ול הרזחוהש רחאל ,ךא ;בתכב ותודע
 ,ץרמנ קוידב אוה רכזנ .הפי ןורכז ןנוחמ טייוו רמ לבא .דיה־בתכ תא עינצהל
 ־תדובעב םיריעצו םידלי קיסעהל רוסיאה םיפולקיקה םינודאה םתוא ליבשב יכ
 תא םירגוס ויה וליאכ שממ הז ירה !רקיע־לכ תורשפאה־רדגב ונניא״ הליל
 18־מ הטמל םירענ 6%,ידכ אלא קיסעמ קסעה ןיא הז לכ םעו — ״תשורחה־יתב

 101 !13־מ הטמל םידלי 1%, ידכו

 ןוסרדנאס םיחאה קסעהדויבמ ן ו םרדנ א ס .פ .א רמ דיעמ אשונ ותואב
 הז רוסיא" :רומאל ,ףילקרטאב רשא הדודירלו הדלפ לושיחל תשורחדהיב ,׳תושו
 לודגהו ,םיבורמ םיישק איבהל דיתע הליל־תדובעב 18 ליגמ הטמל םירענ דיבעהל
 םתדובעב םירענה לש םתדובע תפלחה םע ,חרכהב ,תואצוהה יוביר — םיישקבש
 אלש ,יאדול בורק לבא ,רמול ידיב ןיא — ?הז יוביר הלעי המכב .םירגובמ לש
 אצמנו ,הדלפה־ריחמ תא תולעהל לכוי ןתשרחהש דע ,ךכ־לכ בר ורועיש היהי
 ,וברסי (!ףרועדדשק םע הזיא) םילעופהו ליאוה ,אוה־ומכש לע קר לופי דספההש
 רשפא" לבא ,םידליל םלשמ אוה המכ ,עדוי ןוסרדנאס רמ ןיא ."לועב תאשל ,ןבומכ
 םירענה־תדובע לש הביט ...עובשל םיגניליש 5 דע 4 םילבקמ םיריעצה םירענהו
 םירענה חוכ ("דחוימ״ב דימת אלו ,*'261161־3117״ ,ןבומכ) ללכ ךרדבש ,הזב אוה
 חמצי אל ,רתוי לודגה ,םירבגה־חוכ ךותמש׳ ,ןאכמ ;ןיטולחל ךכ םשל קיפסמ
 םיקסועשכ ,דואמ םיטעומ םירקמב קר — ילוא וא ;דספהה תא אלמל ידכ ,חויר
 ודבעי אל םא ,רתויב החונ אהת אל םתעד םירבגה :דועו .רתויב הדבכ תכתמב
 וליחתי םירענהש בטומ הז דבלמ .םה םינתייצ תוחפ םירבגה ןכש ,םירענ םכותב
 םוי־חדובעב םירענה לש םתדובע םוצמצ ולאו .הדובעב ונמאתיש ידכ ,םתוריעצב
 םילוכי םירענה ןיא המ ינפמ ?המל ךכ לכו ".וז הרטמ םייקל יושע וניא דבלב
 םידבועה םילעופהש םושמ" ?ךירבדל םעט המ ?םויב םתונמוא תא דומלל
 הזה ןמזה תיצחמב םידרפנ ויהי ,הליל־תדובע עובשו םוי־תדובע עובש ,ןיגוריסל
 םיאיצומ םהש חוירה תיצחמב םיחפקתמ םיאצמנו ,םתרמשמב םידבועה םירענה ןמ
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 קלחב תמלתשמ ,הילושה תא םיכירדמ םהש ,וז הכרדה ןכש .םירענה־תדובע ךותמ
 גישהל תונמדזהה תא םירבגל תנתונ איה ךכו ,הילוש ותוא לש הדובעה־רכשמ

 תיצחמ תא דיספי הלאה םילעופה ןמ דחא לכש ,אצמנ .רתוי לוז ריחמב וז הדובע
 *רכשמ קלח םלשל םיבייח ויהי ןוסרדנאם םינודאה ז תורחא םילמב ".וחוור

 לש הלילה־תדובעב ומלשל תחת ,םה םסיכמ םירגובמה םילעופה לש הדובעה
 ,ךכ ידי לע תצקמב תחפיש אוה ,אופיא ,ןוסרדנאס םינודאה לש םחומ .םירענה

 דומלל םירענה םילוכי םניא המ ינפמ ,םינוסרדנאסה ליבשב קיפסמ םעט והזו
 תסמעומ אהת הנוקיתכ הליל־תדובע התוא ירה ,הז דבלמ ,,102םויב םתונמוא תא
 אל םירגובמהו ,םמוקמב םיאב םירענה ויה ןאכ דעש ,םירגובמה םכש לע הלוכ

 ,ךכ לכ םימוצע ויהי ךכב םיכורכה םיישקה :רבד לש ורוציק .ךכב דומעל ולכוי

 עגונש המ" .הליל־תדובע לש רומגה הלוטיב ידיל ,הארנכ ,איבהל םה םידיתעש
 ךכ ידי לע הנתשי אל אוה" — ןוסרדנאס .פ .א רמוא ךכ — "הדלפה־רוציי םצעל
 תיישעב קר אלו ,רתוי והשמב םיקוסע ןוסרדנאס םינודאה לבא ״!לבא ,והשמב ףא
 ,ךותיהה־ינשבכ .םיפדוע תיישעל הלתמא אלא הדלפה תיישע ןיא .דבלב הדלפ

 והשמב םיקוסע — דכו םימחפהו לזרבה ,תונוכמה ,םיניינבה ,דכו ,דודירה־ילעפמ
 םהש ןבומו .הדובע־ףדוע םכותל־גופסל ידכ םימייק םה .דבלב הדלפל ךפהילמ רתוי
 םינתונ קוחה םעטמו לאה םעטמ :םנמאו .תועש 12־במ תועש 24־ב רתוי םיגפוס
 םיידי ךכו ךכ לש םתדובע־ןמזב שומישה לע האחמה םינוסרדנאסה ידיב וללה
 ,םהבש ןוהה־יפוא ,םייפוא תא םידבאמ וללה ;הממיבש תואלמ תועש 24־ב תודבוע

 דספה אלא םהב ןיא בושו ,הדובע תגיפס לש דוקפיתה ,םדוקפיתב הקספה הלחשמ
 ךכ־לכ תורקי תונוכמ םא ,דספה םושמ ךכב אהי ,לבא" .םינוסרדנאסה ליבשב יקנ
 ונאש׳ ,הדובע לש תומכ התוא איצוהל םאו ;ןמזה תיצחמ ןתדובעמ תולטב ויהי
 םיניינבה תא םיינש יפ לידגהל םיכירצ ונייה ,וישכע ונתטיש יפל התושעל םילגוסמ
 םיעבות המ ינפמ ,לבא ".תואצוהה ביצקת תא ליפכי הז רבדו ,תונוכמה ןונגנמו
 םיאשר םניאש ,ןוהה־ילעב ראש יבגל הריתי־תוכז םמצעל הלא םינוסרדנאס אקוד
 םילטב" םלגה־דמוחו םהיתונוכמו םהיניינב ךכ םושמו ,דבלב םויב אלא דיבעהל
 םינוסרדנאסה לכ םשב ןוסרדנאס .פ .א בישמ ךכ לע י הלילב "הדובעמ
 ־יפנע לכב עגופ ןתדובעמ־תולטב תונוכמב הז דספהש ,רבדה ןוכנ" :םלועבש
 ־ינשבכב שומישה איבמ ונלש הרקמב לבא .דבלב םוי־תדובע םתדובעש ,היישעתה
 םיזבזבמ ירה ,םכלהמב םינשבכה תא ונא םימייקמ םא .ףסונ דספה ידיל ךותיה
 ,םתוא םיבכמ םאו ;(םילעופה לש םייחה־רמוח םיזבזבמ וישכע ולאו) ,דקסה־ירמוח

 השורדה םוחה־תדימ תגשהלו שאה שודיחל שורדה ,ןמז לש דספה ןאכ שי ירה
 הדובעה־ןמזב אוה חויר ,הנומש ינב םידלי לש וליפא ,הנישה ןמזב דספה ולאו)
 םייונישה ידי לע םידספנ ויהי םמצע םינשבכה ףאו !(םינוסרדנאסה טבש ליבשב

 ,בר גשיהל םדא עיגה אלש יאדו ,תלוחכותהבו תויולכתסהב הרישעה ונתפוקתב" 102
 המ לכ .רתויב־שקיעהו רתויב־עורגה היהיו ,רבד לכל בוט םעט איבהל עדוי אוה ןיא םא
 קלח ,הידפולקיצנא" :לגה) ״.םיבוט םימעט ךותמ אלא לקלקתנ אל ,ונמלועב לקלקתנש

 (.249 'טע ,״הקיגול,ד :ןושאר
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 ■דדובעה־םוי .8

 לש תורמשמ־יפוליזזפ ללכ תודספנ ןניא ןפוג תונוכמ ןתוא ולאו) ".םוחה־תדימב
 .1"3(הליל־תדובעו םוי־תדובע

 הדובעה־־םוי תכראהל הייפכ־יקוח .ןיקת הדופע־םוי לע קבאמה .5
 1ד־ה האמה רוס דע 14־ה האמה עצמאמ

 ־חוכ תא ךורצל ןוהה יאשר וב ,ןמזה לש ורועיש המ ״? הדובעה־םוי והמ״

 רבעמ ,הדובעה־םוי תא ךיראהל רשפא ןכיה דע י םליש ימויהרכרע תאש ,הדובעה

 ולא תולאש לע ?ופוג הדובעה־חוכ לש היצקודורפר םשל שורדה הדובעה־ןמזל

 ;תומילש תועש 24 ןב אוה הדובע־םוי :ךכ — וניארש יפכ — לאטיפאקה בישמ

 םייקל םינפ םושב הדובע,ד־חוכ לכוי אל הידעלבש ,החונמל תוטעומ תועשמ ץוח

 אלא לעופה ןיא ויית־םוי לכ ךשמבש ,וילאמ ןבומ לכ םדוק .שדוחמה ותוריש תא

 עבטה יפל ,אוה הדובט־ןמז ותושרב אצמנה ןמזה לכ ךכיפלו ,דבלב הדובע־חוכ

 לש ותלכשהל יאנפ ,ןוהה לש ותוכרעתשהל ולוכ אוה דעוימש ,ןאכמו ,קוחה יפלו

 ,הלאכ םינידע תוששח לע .85 ׳הע ,״1865 ןע ןובשחו־ןיד ,םידלי־תקסעהל הדעוה" 103

 םושמ ,םידליה לש "תורידס תוחורא" םייקל רשפא־יאש ,תיכוכזה־ינתשרח םינודאה דצמ
 וז תומכ ,ונייה ,"יקנ דספזו״ל םירונתה ןמ ןר1קה םוח לש העודי תומכ ךפהית דכ ידי לעש
 ,רוי לש וזמ ןיטולחל הנוש ותושיגרש ,ט י י ו הריקחה־תדענ רבח הנוע — ״ןוימטל ךלת״

 יבגל ,וב אצויכו ר ש 1 ר ןוגכ םינמרגה ןיבמ םהירחא ןמא םינועה םינטקה םיחכונהו דכו רוינס
 /׳םתונזבזב״ו םנוממ תאצוהב םיטסילאטיפאקה לש "םתונכסח״ו ,"םתוריזנ״ו /•׳םתושירפ"

 רועישה ןמ הלעמל סוח לש העודי תומכש ,ןכתיי" :סדא־ייח יבגל ,ןאלרמאט־רומיט חסונב
 לש ךרעב םג ,לבא ;הלא םירקמב תוחוראל־םינמז וחטבוה וליא ,ןוימטל ךלת םויכ ליגרה
 , ("?;116 ■ז738?;6 0? 111111113,1 ןנס-מז©!־") םייח חוכ לש עימטה לא הז דספה תוושהל ןיא ןוממ

 אלב םירענ םהב םילדגו םיכלוהש ,תדחואמה הכלממה ץזתב תיכוכזה־ילעפמב םויכ גוהנה
 טעמ שפונ םהל אהיש אלבו תויחונב םתחורא תא לוכאל קיפסמ החונמ־ןמז םהל אהיש
 ! 1865 ״המדיקה־תנש״ב ורמאנ הלא םירבדו (.א1.ע ׳מע ,םש) ״.םהיתונוזמ לוכיעל ךכ־רהא

 םירציימש ,םילעפמב קוסעה דלי ירה ,םתאשלו תואשמ םירהל ידכ חוכה־תעקשה דבלמ
 20 דע 15 לש קחרמ רבוע — תדמתמה ותדובע עצבמ אוהש םע ,רוצ־תיכוכזו םיקובקב

 םיברב !תועש 15 דע 14 תופוכת םיתעל תכשמנ ותדובעו !תועש 6 דשמב (םיילגנא) ןילימ
 שש לכב תורמשמ לש הטישה תמייק ,הבקסומבש הייווטה־יתבב ומכ ,הלא תיכוכז־ילעפממ
 ,הקספה אלל רתויב הכוראה החונמה תפוקת ירה עובשה לש הדובעהךמז ךשמב" .תועש

 לא עיגהל ליבשב ןמזה אובל ךירצ ןאכמו ;תועש 6 הפיקמ — םינמזה ןמ ןמזב הגשוהש
 דואמ דע הרצק הפוקת תראשנ ךכו — לוכאל ,שבלתהל ,ץחרתהל ,הנממ רוזחלו הדובעה
 ,הנישה ןובשח לע םא־יתלב ,קחשמו חצ ריוא ליבשב םולכ אלו ראשנ אלו ,שממ החונמל

 ...ףייעמ ץמאמבו םוחב וזכ הדובע ירחא דוחיב ,םיריעצ םירענ ליבשב דכ־לכ הצוחנ איהש
 םאו ,הלילב ררועתהל ךירצ ומצע רענהש םא ,קספיהל הלולע הרצקה הנישה םגש ,רורב
 ;תועש 36 הקספה אלב דבע רענש ,םירקמ איבמ טיינ רמ ״.ץוחה ןמ ןואש םויב וררועמש

 דע תשורחה־יתבב םינשי ויה ךכ־רחאו ,הלילב 2 דט 12 ינב םירענ ודבע םירחא םירקמב
 םירמוא ךכ — ״הדובעה תומכ״ !םויה־תדובעב בוש ליחתהל ידכ ,(!תועש 3) רקובב 5
 טהלב םישנו תורענ ,םירענ הועציבש" — יללכה.ןובשחו־ןידה יכרוע ,לנפאטו ריהנמרט
 (.^11\/ר \1!11 ,םש) ".ךורע־ןיאל המוצע ,הלילב וא םויב ,("8ע611 0£ 13110111:") םתדובע

 העשב בולקה תא "תושירפה־בר" תיכוכזה־לאטיפאק רמ בזוע דחא ברעבש ,רשפא םייתניבו
 תא תושפטב ול םזמזמו ,טדופ־ןיי תייתשמ םסובמ ,התיבה םיחוטב־אל םידעצב דלוהו ,תרחואמ
 [! םלועל םידבע ויהי אל םיטירבה] "81:110118 מ6\ז6ע, מ6ע6ע 81־13111נ6 813ע08 !" :ןומזפה



 טלחומה ךרעה־ףדוע לש ורוציי

 קחשמל ,םיעיר תרבחל ,םיירוביצ םידיקפת םויקל ,תינחורה ותוחתפתהל ,םדא
 אהיו — תבשב־דחא לש ןותבשה ןמז ףאו ,םיינחורהו םיינפוגה תוחוכה לש ישפח
 ורציב — ןוההש אלא !שממ םילבה־לבה — 104תבשה־ירמוש ץראב וליפא הז

 ץרופ — ,הדובע־ףדועל ,הברע־יבאז לש ןובער ,ונובערדונאתב ,לובג־אלל רוויעה
 םומיסקאמל םיינפוגה םיגייסה תא םג אלא ,םיירסומה סירדגה תא קר אל רבועו
 ותוחתפתהל ,ףוגה לש ולודיגל שורדה ןמזה תא ומצעל שבוכ אוה .הדובעה־םוי לש
 אוה .המחה רואו חצ ריוא תבירצל שורדה ןמזה תא םמוח אוה .אירבה ומויקלו
 ,ופוג רוצייה־דילהת ךותב רשפאה לככ התוא עילבמו החוראה־תעשמ טבוצו סגונ
 ־דודל םחפ םישיגמש ךרדכ ,רוצייל־יעצמאכ קר תונוזמ לעופל ול םישיגמש אצמנו
 םזוכירל השורדה ,האירבה הנישה .הונוכמהדובגנמל ןמשו החשמ וא רוטיקה
 תועש־רפסמ לע הדימעמו התיחפמ ןוהה — םנונעירלו םשודיחל ,םייחה־תוחוכ לש
 ןיטולחל עגוימ ףוג תויחהלו־בושל ידכ ,ףוחד חרכה ןהב שיש הדימב ,ןואפק לש
 ־םויל גייס ןאכ עבוק ונוקיתכ הדובעה־חוכ לש ורומיש אל .תוחוכ־תסיפאל דע
 — הדובעה־חוכ לש רשפאה לככ רתויב־הלודגה העקשהה :ךפיהל אלא ,הדובעה
 תעבוקה איה — היהת רשאכ םייוניעבו םיבואכמ ידכ דע הייפכב הכורכ וז אהתו
 ־חוכ לש וימי תוכיראב שרודו לאוש לאטיפאקה ןיא .לעופה לש ותחונמ־ןמזל גייס
 הדובעה־חוכ לש םומיסקאמ אוה ,ןיינע וב אצומ אוהש ,ידיחיה רבדה .הדובעה
 וימי רוציק ךות ,גישמ אוה וז ותרטמ תא .הדובעה־םוי ךשמב ומירזהל ןתינש
 לזגה ידי לע ותמדא־לובי תיילעל הכוזה הז עצב־ףדור רכיאכ ,הדובעה־זזוכ לש

 .הנוידפ תא לזוג אוהש

 הגיפס לע ,ךדע־ףדוע לש ורוציי לע רקיעב דמועה ,יטסילאטיפאקה רוצייה
 לש ותדובע־חוכ לודלד ידיל קר אל הדובעה־םוי תכראה םע איבמ — הדובע־ףדוע לש
 ותוחתפתהל ,םיינפוגהו םיירסומה ,םיניקתה םיאנתה תא ונממ םילטונש ,םדאה
 .105ונמז םדוק ונברוחו ופוג הדובעה־חוכ תסיפא איבמו רציימה אוה .ותלועפלו

 תא רצקמ אוהש םע תמיוסמ הפוקת ךשמב לעופה לש ורוציי־ימי תא ךיראמ אוה
 .וייח־ימי

 לע רסאמ־שנועל ןודינ רפכב לעופש ׳םשו הפ דוע אצומ התא ,לשמל ,הילגנאב 104
 ,הזוחה־תרפה לע שנענ ופוג לעופ ותואו .ותיב ינפלש הניגב דבעש יפל ,תבשה תא לליחש
 ,תכתמל לעפמב — תויתד תוסירפאק תמחמ וליפאו — הדובעל ׳א םולב אב אוה ןיא םא
 לה הז םא ,תבשה־לוליה לע עומשמ 1בזא םטוא קודאה טבמאלדאפה .תיכוכזל וא ריינל
 תויונחב םוי־יריכשש ,(1855 טסוגוא) ריכזתב רמאנ ךכו .ןוהה לש "ךורעישה״דילהת״ב
 ־למי תשש ךשמב ,תכשמנ םתדובע :׳א םויב הדובעה לוטיב וב םישרוד תופועלו םיגדל
 דמול התא דועו .תועש 10 דע 8 ןושארה םויבו ,םויל תועש 15 עצוממב ,םינושארה השעמה
 לוה־רטסכא לש םיליצאה םיעובצה ןיב םינידעה הביקה־יסינטסיא יכ ,ריכזת ותוא ךותמ
 הגאדה לע ךכ־לכ םידקוש םהש ,וללה "םיש1דק״ה ."׳א־םוי־תדובע" התוא רקיעב וצירמהש םה
 תא הבהאב םילבקמ םהש ,ךכב םתורצנ תא םיארמ י ["1מ 0111:6 0111*^11(1^"] םה־םרועל
 01)36311111111 ?־6111:1־18 18118 .םירחא לש — בערהו ינועה־ירוסיו הדובעה־רותי

 .[ןטבה םוטיפ רתויךבוסמ (םילעופה) םליבשב]!ג61:11101030ןג3 681 (םילעופל)
 יכ ,םיסונמ םינתשרח המכ לש תורהצה ונאבה םימדוקה ונלש תונובשחו־םיבידב" 105
 "הנמז־םדוק םישנאה לש הדובעהרדוכ תסיפא ידיל ,קפס אלל תואיבמ ...תופסונ הדובע־תועש

 .ץןוו ׳מע ,64 ,״1865 ,!¥ ןובשחודיד ,םידלי־תקסעהל הדעוה״
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 הדובעה־ובוי .8

 תושורדה ,תורוחסה לש ןכרע תא םג ללוכ הדובעה־חוכ לש וכרע םלואו
 הכראה התוא םא ,הנהו .םילעופה דמעמ לש ותייברל וא לעופה לש היצקודורפרל
 ורצי־תואת ךותמ ,חרכהב הילא ףאוש ןוההש — עבטל דוגינב הדובעה־םוי לש
 םידיחיה םילעופה לש םהייח־תפוקת תא תרצקמ — תוכרעתשהל תנסורמ יתלבה
 ־הריהמ המלשה חרכהב תשרדב בוש ,םתדובע־חוכ לש ומויק־ךשמ תא םג אליממו
 דתוי־תולודג יאלב־־תואצוה עיקשהל ךירצ ,רמולכ ,ולבש תודובעה־תוחוכ לש רתוי
 רציילו־רוזחל ךירצש ,הנוכמה ומכ שממ ;הדובעהדווהוכ לש היצקודורפר םשל
 לש היוליב־ךילהת רהמתמש לככ רתוי־לודג הז קלחו ,םוי־םוי הנמיה ךרע־קלח
 תעיבק ידיל ותוא האיבמ ומצע ןוהה לש וניינע תבוטש ,אופיא ,המוד .הנוכמה

 .ןיקת הדובע ־םוי
 — ודבע תא דיספה .וסוס תא הנוק אוהש ךרדכ ולעופ תא הנוק םידבע־לעב
 ,אהי" לבא .םידבעה־קושב השדח העקשח ידי לע ומילשהל ךירצש ,ןוה דיספה

 ףוגה־הגבמ לע ינלטק סרה םיאיבמ יפיסיסימב תוצבהשו ,די׳גרו׳גב זרואה־תודשש
 היהי רשפא יאש ,ךכ לכ לודג םדא־ייח לש הז ןברוח ןיא ןכ יפ לע ףא ,םדאה לש
 :וזמ הריתיו .יקוטגקבו היני׳גדיווב רשא םיצרושה הייבדה־יתב ךותמ ותוא אלמל

 תוגהנתהל הבורע ןיעמ שמשל םיילכלכ תונובשח םייושע ויה תיעבטה הטישה יפל
 — דבעה לש ורומיש םע תיהדזמ התיה ןודאה לש ויניינע־תבוטש םע ,תישונא
 ויהיש ,ךכל דוסיורנעט ,ךפיהל ,םה םישמשמ ,םידבעה־רחס םעפ גהנוהשמ ,התע
 תורשפאה הנתינשמ ,ןכש ;תינוציק הקוצמ ידיל דע דבעה לש ועיגי תא םיריבגמ

 דיחב רשא םישוכה לש הייברה־ימוחת ךותמ אובי ידי־לע דימ ומוקמ תא אלמל
 ןמז לכ ורוציי־חוכ לש ותובישחמ וימי ךרוא לש ותובישח התוחפ בוש ,ץראל
 םידבע־אובי ןהב שיש ,תוצראב םידבעהי־קשמב אוה ללכ ךכיפלו .יח אוהש
 םדא־הנקמ ותוא ךותמ תטחוסה ,רתויב־היירופה הלכלכה יהוז :ץוחה ןמ
 הלודגה קפסה לש תומכה תא ,רשפאה לככ ,רתויב רצקה ןמזב (1101112111011^16)
 םייתנשה םיחעוהש ,םייפורט םילודיג לש תוצראב .ןתיל ותלוכיב שיש רתויב
 ןאכ אקוד — םיעטמב עקשומה ןוהה לכ םוכס ידכ תובורק םיתעל ןהב םילוע
 — תיברעמה ודוהב תואלקחה .רתויב ירזכא ןפואב םישוכה ייח תא םיבירקמ
 םינוילימ העלבש איה — ידגא דשוע לש שרע םינש תואמ הז תשמשמה ,ץרא התוא
 םיעטמה־ילעבו םינוילימל םילוע היחוורש ,הבוק ונימיבו .ינקירפאה עזגה לש
 ־םיסג תונוזמ קר אל :םידבע,ד־דמעמ ךותב םיאצומ ונא ןאכ — ,םה םיכיסנכ
 ־ידע םג אלא ,תוחוכה־תסיפא ידכ דע תקסופ־יתלב ךרפ־תדובע קר אל ,רתויב

 .1"6"םידבעה ןמ קלח לש רומג ןברוחל הנש־הנש ונא הייאר
 [נ\1!ג1:3ן;0ם0מ11116<161:6£3,131118, !םירומא םירבדה ךב — םש־יונישב םג

 :ארקת לא !הדובעה־קוש :ארק — םידבע־רחס :ארקת לא מ8,עע3,*1ג1•!]
 היטוקסב ,הילגנאב םייאלקחה תוזוחמהו דנאלריא :ארק — היני׳גריוו יקוטנק
 רצוק הדובעה־רותי דציכ ,וניאר !הינמרג :ארק — הקירפא :ארקת לא :םלוובו
 לש הדובעה־קוש דימת שודגו אלמ ןכ יפ לע ףאו ,ןודנול יפ1א ברקב וריצק תא

 .111 ,110 ׳םע ,״תודבעה חוכ״ :םנרק 106
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 טלחומה ךרעה־-רדוע לש ורוציי

 יפכ ,תורדקה .םירחאו םינמרג ,הפאמה־יתב ליבשב התימל־םידמעומב ןודנול
 רוסחמ שי דכ םושמ םולכ .רתויב םייחה־ירצק ,דיישעתה־יפנעמ דחא איה ,וניארש
 לעופ ומצע אוה ,תינרדומה תורדקה לש הדסיימ ,ד ו'א ו ו ׳ג ו ו היש אי ?םירדקב
 תאזה היישעתה לכש ,ןותחתה־תיב ינפב 1785 תנשב זירבה ,ואצומ יפל טושפ
 םיזכרמב הייסולכואה העיגה 1861 תנשב .107שיא 20.000 דע 15.000 הקיסעמ
 ־תיישעת" .שפנ 101.302 ידכ דע הלודגה הינטירבב וז היישעת לש דבלב םיינוריעה
 ,ילגנאה םעה לש תורוד השולש הז תמייק .דתיה איה ...הנש 90 תמייק ,דתיה הנתוכה
 העשת תולבל היישעת התוא הקיפסה וז הפוקתב יכ ,רמול יל רתומש ינרובסו
 גושגש לש תודדוב תופוקתב ,םשו הפ :יאדו .108"הנתוכה־ידבוע לש תורוד
 .1834 תנשב ,לשמל ,היה ךכ .הדובע,ד־קושב הנכס־תוצרפ ועבינ ,ינתחדק
 םיינעה־קוח לע םיחקפמה ינפל ועיצהו םיגתשרחה םינודאה ואב ןאכ םלוא
 תוזוחמה ןמ "הייסולכואה ףדוע" תא חלשל [?001• 1,^ 0סמ11מ1881ס116ע8נ
 .109"הז ףדוע ךורצלו טולקל ולכוי םינתשרחזו" יכ ,הזרכה ךות ,ןופצה לא םייאלקחה
 החתפנ ...םינכוס ונמתנ ל״נה םיחקפמה לש םתמכסהב" .שממ םהירבד םה הלא
 םייאלקחה תוזוחמה ןמ םילעופה לש תומישר ןאכל וחלשנו רטס׳צנאמב הכשל
 תוכשלה לא אובל וזרדזנ םינתשרחה .םירפסב ומשרנ םהיתומשו הדובע םישפחמה
 ,׳םהיכרצל םינגוה׳ה םישנאה תא רוחבל וקיפסהש רחאל .ורחב רשאב ורחבו

 םתואכ ,תויותב םינמוסמ וחלשנ וללהו ;רטס׳צנאמל םאיבהל תוארוה ונתינ
 םכרד תא וכרש םתצקו ,אשמ־תונורקבו םימ־תולעת ךרד ,תורוחס לש תורורצ
 וז הטיש .הצחמל־םיבערו ךרדב םיעות ואצמנ םיבר ךא ,םישיבכה ינפ לע לגרב
 רפוסי יכ ןימאי אלש טעמכ םירחבנה־תיב .שממ ירחסמ ףנעל דע התלעו החתפתנ
 ורכמנ םישנאהו ,ךלהו ךשמנ םדא רשבב רכמ־רחס ותוא :םכל ינא רמוא ךא ,ול
 ־יעממ ילעבל םישוכה םירכמנש ומכ שממ ,(רטס׳צנאמב) םינתשרחה םתואל
 בושו ../האישל הנתוכה־תיישעת העיגה, 1860 תנשב ...תירבה־תוצראב הנתוכה
 ׳םדא־רשב ינכוס, לא ונפו־ורזח םינתשרחה ...תודבוע םיידיב רוסחמ שגרוה
 םיימורדה תולוחה לא םהיחילש וחלש וללה .םיארקנ ויה ךכ — [863113261118]

 לא ,ריישנוויד לש תורעיה־תואנ לא ,ריישטסרוד לש הערמה־תודש לא ,הילגנאב
 רבכ הייסולכואה ףדוע .ואצמ אלו ושפיח ךא — ריישטליווב רשא תויאנס ילדגמ
 הזוחה תמיתח םע ,םירורמת ,דכב ״8111•^ 0ו13!־(113ם״ ןותעה .״ולוכ ׳טלקנ,
 ,תופסונ םיידי 10.000 טולקל רשפא ריישקניילב״ יכ ,תפרצו הילגנא ןיב ירחסמה

 ורזח "םהיחילשו םדא־רשב ינכוס״ש רחאל .״40.000 וא 30.000 דועל וכרטציו
 התנפו ןודנולל תחלשמ העיגה" ,1860 תנשב םייאלקחה תוזוחמה תא אושל ושליבו
 ,םיינעה־יקוח לע תחקפמה הדעוה אישנ ,ס ר י ל י ו רמ דואמ דבוכמה ןודאה לא

 .110"הסחמ־יתב המכמ םיינע־ידלי ריישקנאלב תשורחה־יתב ליבשב גישהל ידכ

 .42 ׳טע ,1843 ןודנול ."טנרטדופא־קוטס הרייעה תודלות״ :דראו ן ו ׳ג 107 י
 .1563 לירפאב 27־מ ,םירזובנה־תיבב דנארפ לש ומואב 198

 הנה —״ ",11131 1116 מ13מ1113611ג1־68 111(1 8,1180]•!! 11311(1118611 טק.״ 109
 (.םש) ".הנתוכה־ינתשרח לש ,הלמב הלמ ,םהירבד

 ץלאנש ,הזכ בצמב "תיקוח הניחבמ" ןותנ היה ,בוטה ונוצר לכ םע ,ם ר י ל י ו .םש 110
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 הדובעה־םוי .8

 ־לש־ףדוע םייק םלועל :ללכ ךרדב ןוהה־לעבל ןויסנה ול הלעמש המ הזו
 ומרזש יפ לע ףא ,ןוהחחורעיש לש ינמזה ךרוצה לא סחיב ףדוע ,ונייה ,ןיסולכוא
 ,םהייח תא רובעל םירהממ ,םינוונמ םדאיינב לש תורוד ךותמ עבונ הז ףדוע לש
 .111םלושיב רמג ינפל םיפטקנה תוריפ לוכיבכ ,תוריהמב הז תא הז םיקחודודכיפחוד

 ותעיגפ הקומע המו הריהמ המ ,ןובב לכתסמ לכל ןויסבה הרומ יבש דצמ אלא

 תרזעב םהיתורטמ תא וגישה וללה םינודאה ךא .םינתשרחה תשקב תא תוחדל היה
 ,תשורחה־יתב לע חקפמה ,וו יי ד גד ר .א רמ .םיימוקמה םיינעה־תונוטלש לש םתובידא.
 תוילושכ "קוחה יפל" םיבשחנ םיבוזע םידליו םימותי היפלש ,תאזה הטישה יכ ,ונחיטבמ
 "תורירש־ישעמ" לע) ".םדוקמכ תורירש~ישעמ הוולמ ,דתיה אל" םעפה — (3עע1־6111;1068)
 לח דחא הרקמב ןכ־יפ־לע־ףאו ;("רכו דבועה דמעמה לש ובצמ" ס לגנא הוושה הלא.
 תוזוחמה ןמ ואבוהש ,תוריעצ םישנו תורוחב המכ יבגל וז הטיש יפל תורירש־השעמ"
 םע הזוח ןתשרחה ךרוע וז "הטיש" יפל ".רייש׳צו ריישקנייל לא היטוקס לש םייאלקחה
 גאודו םשיבלמ ,םידליה תא לכלכמ אוה .תומיוסמ תופוקתל םיינעה״יתב לש תונוטלשה:
 רמ לש האבה ותרעה דואמ הרזומ .ןוממ לש הנטק הבצק םהל ןתונ ףאו ,םנוכישל
 הילגנאב הנתוכה־תיישעת לש ההירפהדוונש ןיב םגש ,םירכוז םא דוהיב ,ו ו י ירג ד די
 ־אצויה שוקיבהש םושמ הובג רכשה היה ךכ לע ףסונו ; הנימב תדחוימב 1860: תנש תניוצמ
 ןמ התמגודךיאש הריגהב ,דנאלריאב הייסולכוא־תדיריב לקתנ הדובע ירחא ללכה־ןמ
 לש תטלחומ התחפהב ,הקירמאו הילארטסוא לא היטוקסבו הילגנאבש םייאלקחה תוזוחמה
 לש הפיאשה החלצהב הרתכוהש ינפמ תצקמב ,הילגנאב םייאלקח תוזוחמ המכב הייסולכואה
 קירהל ןכל םדוק וקיפסה רבכ םדא־רשבב םירחוסהש ינפמ תצקמבו ,ינויחה חוכה תריבש
 ,ךא" :ו ד י י ר ג ד ד רמ רמוא הלא לכ ףא לעו .הדובעה תושרל הדמעש הייסולכואה תא
 רשפא יאש רחאל קר וירחא רוזחל םיליגר (םיינעה־יתבמ םידלי לש) הדובע לש הז גוס
 רכשה . (111^11 1350111•)רקי רכשב הדובע יהוז ןכש — רחא גוסמ הדובע גישהל

 קפסלו לכלכל ,שיבלהל ,ןכשל ולאו * עובשל ךרעב .ליש 4 היה 13 ןב רענל ןתינה ליגרה
 םהל ביצקהל ךכ לע ףסונו ,הלאכ םירענ 100 וא 50 ליבשב םיאתמ חוקיפו יאופר תוריש
 ",עובשל תלוגלוגל םיגניליש 4 לש ביצקתב םישגהל היה רשפא־יא — םיעודי םימולשת
 ,דמול ו ו יי ר גד ר רמ חכושו (.27 ׳מע ,״1860 לירפאב 30־ל ר״חהתב יחקפמ לש ח״וד״>
 *רכשב םילבקמ םהש .ליש 4 דעב ולש וירענל תאז לכ קפסל ומצע לעופה לוכי דציכ׳
 ,ןוכיש םהל ןתינש ,םירעב 100 וא 50 ליבשב ןכ תושעל לוכי וניא ןתשרחה םא — םתדובע־
 ילע ,טסקטב רמאנש המ ךותמ תועטומ תונקסמ דעב עונמל ידכ ,ףתושמב חוקיפו הלכלכ■
 *יתב קוח לש ותורמל הענכנ זאמ ,תילגנאה הנתמה־חיישעת יכ ,ןאכ ריעהלו ףיסוהל1
 תילגנא היישעת הב תוארל שי — דכו וב רשא הדובעה ןמז רדסה לע 1850 תבשמ תשורחה
 דרבהמ רתוי ההובג המר לע תוניחבה לכמ דמוע הילגנאב הנתוכה־לעדפ .תפומתהמגודל
 דדחתממ רתוי עובשב תועש 16 תוחפל דבוע היסורפב יתשרחה לעופה״ .תשביב רשא לרוגל״
 ותדובע ינפב הז גייס םג לפונ ירה ,ותיבב אוהדרונמב דבוע אוה םאו ;הילגנאב ורבח
 לע ל״נה חקפמה (.103 ׳מע ,״1855 רבוטקואב 31יל ר״חהתב יחקפמ לש ח״וד״) ״.תפסונה
 תשביל 1851 תנש לש תיאלקחה הכורעתה םות םע עסנ ,וויירגדר רמ ,תשורחה־יתב
 םייתשרחה םילעופה לש םבצמ תא רוקחל ידכ ,היסורפבו תפרצב השע דוחיבו ,הפוריא:
 תונוזמל קיפסמה ,םולשת אוה לבקמ" :רמוא אוה היסורפב יתשרחה לעופה לע .ולא תוצראב
 דבועו םיעונצה ויתונוזמ לע אוה יח ...הל ליגר אוהש ,תויחונ, טעמ ול קפסל ידכו םיטושפ
 ,ר״חחתב יחקפמ לש ח״וד") ".הילגנאב לעופה לש ודמעממ ךומנ ודמעמ ולאו ,השק הדובע

 .(.85 ׳מע .״1853 רבוטקואב 31
 הלא לש םמוקמ ךא ;הרזומ תוריהמב םילכו םיתמ״ הדימה ןמ הלעמל םידבועה 111
 ",ןויזחה םצעב יוניש לכ םיאיבמ . םניא םיפוכת ארבג־יפוליחו ,םירחא ידי לע םיספתנ

 (.דל יפ ק ייו .ג ,א רבחמה) .55 ׳מע ,1 ךרכ ,1833 ןודנול ,״הקירמאו הילגנא״
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 טלזזומה ךדעה־ףדוע לש ורוציי

 — הירוטסיהה ןושל סופתנ םא ,דלונ לומת קרש הז — יטסילאטיפאקה רוצייה לש

 תיתיישעתה הייסולכואה לש תונוונתה התוא דציכ ; םעה־חוכ לש םיינויהה םישרשב
 םיינויח תודוסי הדמתהב תגפוס איהש ידי־לע ,הכלהמ תא ,דטאמ אלא הניא
 םילעופה וליפא םילכו־םיכלוה רבכ דציכו !רפכה ןמ םייעבט־םיינושאר
 תיעבטה הרירבה ןורקע ףא לעו ,ישפחה רדאב םה םייח םג םא — םיירפכה
 ,ךכ־לכ םוצע ףקותב םכותב לעופה [4116 עע1ס01ת134x11! 04 16־31861604100]

 ומעט״ש ,יאדו — ןוהה .112רתויב םיקזחה םישיאל אלא לודגלו־חומצל ןתונ וניאש
 תונוונתהה ןוזחו ;וביבסמ רשא םילעופה־רוד תולבסל שחכתהל ומע "וקומינו
 ןיאש ןיסולכואה לוסיח ,רבד לש ופוסב ,םג אליממו — תושונאה לש הדיתעה
 העיפשמשמ רתוי אלו תוחפ אל השעמל ןוהה־תעוגת לע עיפשמ — ודעב רוצעל
 םיעדוי תוינמ־לש־תואמר לכב .שמשה ךותל המדאה תליפנ לש תורשפאה הילע
 עשעשמ דחא לכ םלוא ,םערה םעריו הפוסה ץרפתתש חרכהה ןמ ףוס־ףוסש ,לכה
 ־םשג תא ףוסאל קיפסי רבכ ומצע אוהש רחאל ,ורבח שארב עגפי םער,דש ,הנקתב ומצע
 —[^!>ע681מ0116<1611ג£6!] ״!לובמה — ירחא״ .םיחטבמ־ירתסמב ואיבהלו בהזה

 אל ךכיפלו .תיטסילאטיפאק המוא לכ ליבשב ,טסילאטיפאק לכ ליבשב המסיסה הנה
 תפמ הרבחה אהת ןכ סא אלא ,לעופה לש וימי ךרואו ותואירבל ובל תא ןוהה ןתי
 םדוק התימ לע ,ינחורו ינפוג ןווינ לע וינפב םילבוקו םידמוע .113ךכ לע ותוא
 הקוצמ ונתקיצת ךאיה ! בישמו דמוע אוה ירה ,הדובע,ד־רותיבש םייוניע לע ,הנמז

 םג הז ןיא ,רבד לש וללכב ,םלואו י (ונחמ תא) וננושש תא הריבגמ איהו—וז
 סייטננאזמאה םיקוחה .דיחיה ןוהה־לעב לש ערה וא בוטה ונוצרב ללכ יולת
 ׳ףקות סהל תנתונו האב תישפחה תורחתהה — יטסילאטיפאקה רוצייב םיעובטה

 .114ץוחה ןדב אבה הייפכ־קוח תקזחב ,דיחיה ןוהה־לעב יבגל

 ״.1863 םירתסה־תצעומ לש יאופרה ןיצקה לש ישש ח״וד .רוביצה תואירב״ :האר 112 •
 תראותמ ...דנלרתואס" .םייאלקחה םילעופב רקיעב ןד הז ןובשחו־ךיד .1864 ןודנולב םסרפתנ
 ,ןאכ םגש ,וליג ןורחאה ןמזב תוריקח ...לבא ...רתויב־התופמ ץרא־לבחכ םיבר ידי לע
 .הייסולכואה הנוונתנ ,םיצימא םילייחבו םיקזח םירבגב םעפ םימסרופמ ויחש תוזוחמב
 םהינפ ,םיה־יפוח דיל תועבג,ד־ידרומ לע ,רתויב־םיאירבה םיאנתב .יסננו שוחכ עזג התשענו
 ".ןודנולב םותס אובמבש תמהוזמה הריואב ומכ ,םישלחו םירווח ,בערה־יזמ םידליה לש
 30.000 םתואל תמאב םה םימוד .(.75 ,74 ׳םע ,״רכו הייסולכוא לש ףדוע״ :ןוט נ רות)

 היתואטמסב םתוא הניכשמ ואגזאלגש , [״£3113114 0{£1113מ(161י8,'נ םיצימאה רהה־יבשוי
 .םיבנגו תונוז םע דחיב [\ע3זמ<18 30(1010868] היתורצחבו

 ,המואה לש הנוהב ךכ לכ בושח םרוג תשמשמ ןיסולכואה תואירבש יפ לע ףא ,דא"113
 רצוא םייקל רתויב וגאד אל הדובעה־יקיסעמ דמעמ יכ ,רמול חרכהה ןמש םיששוח ונא
 ".תשורהה־ילעב לע םנואב־,־ולטוה םילעופה תואירב לע תעדהדוניתנ ...יוארכ וריקוהלו הז
 ליבשב םיגירא יניקתמל וכפהנ גנירייבטסוו יבשוי םישנאה" (.1861 רבמבונב 5 ,״סמייט״)

 היה םידחא תורוד ךשמבו ,םילעופה לש םתואירב ןברק האבוה ךכ םשל... ,הלוכ תושונאה
 ליבגה ירובסטפש דרול לש קוחה .הבוטל הבוגת הלח לבא .הרומג תונוונתהל ןודינ הז עזג

 (.״1861 רבוטקואל יללכה ןרתפדה לש ןובשחו־ןיד״) .״רכו םידלי ליבשב הדובעה־תועש תא
 םילודג תשורח־יתב םהידיב םיקיזחמה ,קסע־יתב 26 יכ ,לשמל ,אצומ התא ןכ־לעו 114
 ושרדו ריכזת 1863 תליחתב ושיגה ,ויגבו דואוו׳גוו .י םג םהיניב ,ריישדרופאטסב תורדקל
 ,םהל השרמ הניא םירחא ןוה־ילעב םע תורחתהה ".הקוחתה לש תמיוסמ תוברעתה" וב
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 הדובעה־םוי .8

 — לעופ ןיבל ןוה־לעב ןיב קבאמ לש ותדלות איה ןיקת הדובע־םוי לש■ ותעיבק
 םימרז ינש אצומ התא ,דזה קבאמה תודלותב םלואו .םינש תואמ ךשמנה קבאמ
 ונימי לש הילגנאב תיתשרחה הקוחתה תא ,לשמל ,םדא הוושי .הזל הז םידגונמ
 דועב .11518־ה האמה לש המוציעל דע 14־ה האמה ןמ תילגנאה הדובעה־תונקת לא
 תוסנמ תונקת ןתוא ירה ,הדובע,ד־םוי תא רצקל הפוכ ינרדומה יתשרחה קוחהש
 ־לש־בצמב ןוהה היה יורש ןיידעשכ ,םהה םימיבש אלא .הייפכ לש ךרדב וכיראהל
 תוכזה תא ומצעל חיטבהל היה בייח םג 'אליממו ,הווהתמ ליחתה קרשכ ,רבוע
 ,דבלב םיילכלכה םיאנתה ףקותב אל ,הדובע־ףדוע לש הקיפסמ תומכ וכותל גופסל
 ןתליחתמ תועונצ ויתועיבת ויה םהה םימיב — הנידמה ןוטלש לש ותרזעב םג אלא
 הדימע,ד־תונשב ,התע רתנל סונא אוהש ,םירותיוה לא ןתוושהל אובנ םא ,ןפוס דעו
 רוצייה־ןפוא תובקעבש דע ,םינש תואמ ויה תושורד .תונברסו ןוגיר ךות ,ולש
 הניחבמ סונא אהי ,רמולכ ,ןוצרמ "ישפח,ד" לעופה םיכסי ,חתופמה יטסילאטיפאקה
 ,ולש הדובעה־רשוכ לכ תא וליפאו ,וייח לש ליעפת ןמזה לכ תא רוכמל ,תיתרבח
 ־דיזנב ותרוכב תא רוכמל — םיליגרה ויכרצל םישורדה היחמה־יעצמא ריחמב
 ,ןוהה ץמאתהש יפכ ,הדובעה־םוי לש הכראה התואש ,רבדה יעבט ךכיפלו .םישדע
 םירגובמה םילעופה לע תופכל ,17־,ד האמה לש הפוס דע 14־,ד האמה עצמאמ
 הדימעמש ,הדובעה־ןמזב גייסה םע בוריקב תיהדזמ — הנידמ־ןוטלש ףקותב
 .לאטיפאקל םידלי־םד תכיפה ינפב 19־ה האמה לש היינשה תיצחמב םשו הפ הנידמה
 דע הבשחנ וז — ,סטסו׳צאמאמ תנידמב ,לשמל ,םויה וילע זרכוהש ,גייס ותוא
 גייסכ — תינקירמא־ןופצה הקילבופרה לש רתויב־תישפחה הנידמכ ןורחאה ןמזל
 דוע הילגנאב שמיש ,12 ליגמ הטמל םידלי לש םתדובע ינפב הנידמה םעטמ
 ־ילעופ ,םיקהבומ הכאלמ־ילעב ליבשב ןיקתה הדובע,ד־םוי 17־ה האמה תיצחמב

 .116קנע־ינב םיחפנו םינתרבג תוזוחא

 םירעטצמ ונאש יפ לע ףאו" .דכו םידלי ליבשב הדובעה־ןמז תא "בוטה םנוצרמ" וליבגיש
 לש תינכת וזיא ידי לע ןדעב עונמל תורשפא אהת אל ,ליעל ורכזוהש תולקתה לע דואמ
 ידיל ונעגה ,הלאה םימעטה לכ תא ןובשחב םיאיבמ ונאש ךותמ ...סינתשרחה ןיב םכסה
 ח״וד ,םידלידוקסעהל הדעוה") ".הקוזותה לש תמיוסמ תוברעתה ןאכ תשרדנש ,הרכה

 (.322 ׳םע ,״1863 ,ןושאר
 לש םיריחמה הבוג .בורקה רבעב הנמדזנ רתוי העיתפמ המגוד .114 הרעהל תפסות
 הנתוכל הגיראה־יתב לש םילעבה תא עינה ,קסעה לש תינתחדקה החירפה תפוקתב ,הנתוכה
 ךשמב םהלש תשורחה־יתבב הדחבעה־ןמז תא ורצקיו ףתושמ םכסה ידיל ואוביש ,ןרובקלבב
 ,רתוי־םירישעה םינתשרחה .(1871) רבמבונ ףוסב דרעב המייתסנ וז הנוע .תמיוסמ הנוע
 ידי לע המרגנש רוצייה תדיריב םייתניב ושמתשה ,דחיב הגיראו הייווט םהילעפמב םיכרוכה
 םילעבה ןובשה־לע םילודג םיחור וחיורה ךכו ,םה־םהילעפמ תא ביחרהל ידכ — םכסה ותוא
 תוניצרב ביחרהל םתוא וררוע ,םייתשרחה םילעופה — לא וללה ונפ םהל רצב ,םינטקה
 דכ־םשל םתושרל דימעהל ם,דל וחיטבהו ,תועש עשת לש הדובע ןעמל הלומעתה תא

 !ןוממ־ימוכס
 תימשר ולטבתנ ,דכו ׳דנאלוהב ,תפרצב םג ןפזברב תויוצמה ,ולא הדובע־תונקת 115

 .רוצייה יסחי ידי לע ןמזמ ודקענש רחאל ,1813 תנשב קר הילגנאב
 תועש 10־מ רתוי אוהש־לכ יתיישעת לעפמב וקיסעהל ןיא 12 ליגמ הטמל דלי םוש״ 116
 1836 םינשב ומסרפתנ ולא תונקת) .12 קרפ ,63 ,"םטסו׳צאסאמ לש תויללכ תונקת״ ״,םויל
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 טלחומה ךרעה־ףדוע לש ורוציי

 ,ווו דראודא .23) ןושארה [״8^1:111:601״םילעופה־קוח״
 הכרד הז גוסמ הקוחת ןכש ,הביס אלו) ךכל תיעצמא־יתלכ הלתמא — (כ 1349
 הרצקש ,הלודגה הפיגמה השמיש (הלתמאה הלטבש רחאל םג ,םינש תואמ דימתהל
 ישוקה ,אושנ־אלל דע ,תמאב לדג" ,ירוט רפוס ירבד יפל ,ךכ ךותמו ;םעב הריצק

 ויהש ,םיריחמב ,רמולכ) ,"תעדה לע םילבקתמ םיריחמב הדובעל םילעופ גישהל
 ודמע ךכיפלו .117(הדובעה־ףדוע לש תעדה לע תלבקתמ תומכ םהידיבעמל םיריישמ
 גייס עבקנ ןכו תעדה לע םילבקתמה הדובע־ירכש ,הייפכ־יקוח ףקותב ,ורזגו
 קוחב התנשנו הרזח ,ןאכ ונניינעמ איה קרש ,וז הנורחא הנקת .הדובעה־םויל
 (314;11106ת3) םינמואה לכל הדובעה םוי .(יעיבשה ירנה ימיב) 1496 תנשמ

 — הכלהל זא עבקנ ,רבמטפס דע סראמ שדוחמ הגועה ליבשב ,םייאלקחה םילעופהו

 ושרפוה ךא ,ברעב 8 וא 7 דע רקובב 5־מ — השעמל רבדה םשגתנ אל םלועמ ךא
 העש יצחו םיירהצה־תחוראל יצחו העש ,תירחש־תפל העש :תוחוראל ולא תועש
 גיהנה יתשרחה קוחה יפל רשאמ םיינש־יפ קוידב ,רמוא הווה ?החנמ־תדועסל

 ןתואבו ,הכישח דע רקובב 5־מ תושעיהל הדובעה .דתיה הכירצ ףרוחב .118וישכע
 יריכש" ,םילעופה לכ ליבשב 1562 תנשמ תעבשילא הכלמה קוח .ץיקב ומכ תוקספהה
 ותנןכש אלא ,הדובעה־םוי לש ורועישמ םולכ־אלו הנשמ וניא ,"עובש יריכש וא םוי
 *תחורא .ףרוחב תועש 2 לעו ץיקב תועש 2% לע ןדימעהלו תוקספהה תא םצמצל

 "העש 72 לש םיירהצי־תנש״ו ,דבלב תחא העש קר ךשמיהל .דתיה הכירצ םיירהצה

 לש העש לעופה ריסחה .טסוגוא עצמא דע יאמ שדוח עצמאמ קר תרתומ אהת

 לש תשורחה־יתב לכב םויל תועש 19 לש ןמז קרפב התוא םיעצבמש ,הדובע״ (.1858 דע
 םוי־תדובעל בשחית — זילפו לזרב תוישעתב וא ןתשפו תיכוכז ,ריינ ,ישמ ,רמצ ,הנתוכ
 התעמ רוסא ,אוהשדזזיא תשורח־תיבב קסעומה ,ריעצ לכ יכ ,הדוקפה תנתינ ןכו .תיקוח
 60 וא ,םויל תועש 10־מ רתוי — הדובע ונממ שורדל וא — הדובעב וקיזחהל ךליאו
 דויבב ,דדובעל 10 ליגמ הטמל ריעצ םוש לבקל ץא ךליאו התעמ ,דועו !עובשל תועש

 ,הדובעה תועש תלבגהל קוח .יסר׳גדינ תנידמ" ".תאזה הנידמה ימוהתב אוהש הזיא תשורח
 וקיסעהל ןיא — 15 דע 12 לש ליגב ריעצ םוש״ .(1855 סראמב 11־מ קוח) — ״.62ר 61 ,רכו
 ".ברעב 7.30 ירחא אלו רקובב 5 ינפל אלו ,םויל תועש .11־זו רתוי יתיישעת לעפמ םושב

 .1857 ילויב 1 .23 ףיעס ,38 קרפ ״.רכו דנלייא*ד1ר תנידמ לש תונקותמ תונקת״
 ירוט ותוא ,בגא .205 ׳מע .,1850 ןודנול ,ד ,ידהמ ״.רחסמה שפוח לש םימזיפוס״ 117
 ,ןודאה תבוטלו לעופה דגנכ ךא ,הדובעה־רכש תא םירידסמה טנמאלראפה יקוח" :הדומ
 םירתוימ הלא םיקוח ושענ זאו .הלדג הייסולכואה .םינש 464 לש הכורא הפוקת ויה םימייק

 (.206 ׳םע םש) ״.םידירטמו
 (הנקתה יבגל ,רמולכ) ל״נה םירבדה ךותמ" :קדצב וז הנקת לע ריעמ ד יי ו .י 118

 ןמואה לש ויתוסנכהמ שילשל טנלאויוקא תונוזמה תסכמ הבשחנ 1496 תנשב יכ ,אצוי
 תולת־יא לש רתוי ההובג הגרד ןייצמ הז רבד !יאלקחה לעופה לש ותסנכהמ תיצחמלו
 םגו תואלקחב םג ,םילעופה לש תונוזמה תסכמ ןכש !תעכ תמייק איהשמ ,םילעופה
 :דיי ו .י) ".םרכש לא הברהב רתוי הלודג היצרופורפב םויכ תעבקנ ,הרוטקאפונאמב
 יסחיב שרפהה ךותמ עבונ הז שרפה וליאכ ,הרבסה (.577־ו 25 ,24 ׳מע ,״רכו תודלות״
 הריקס םע תכרפומ — םהה םימיבו הזה ןמזב ,השבלה־יכרצו היחמ־יעצמא לש םיריחמה
 .ד ו א ו ו ט י ל פ ן ו מ ג ה ה תאמ "רכו תורקי תוכתמ לש הקינורכ" רפסה לע רתויב־תיחטש

 .1745 ןודנול ,2 ׳דהמ .1707 ןודנול ,1 ׳דהמ'
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 הדובעה־םוי .8

 רתוי הפי לעופה לש ובצמ היה השעמל םלואו .דחא ינפ ורכשמ הכוני ,הדובע
 תמיוסמ הניחבמו תינידמה הלכלכה לש היבא .תונקתה־רפס יפל רשאמ רתויו
 ,וירוביחמ דחאב רמוא ,יספ םאיליו ,הקיטסיטאטסה תרות לש איצממה
 םתואב ;18,1)0ז1ע111^1ב1€11 ) םילעופה״ :17~ה האמה לש ןורחאה שילשב םסריפש
 תוחורא 20 םילכואו םויל תועש 10 םידבוע (םייאלקח םילעופל םצעב הננכה םימיה
 ירהו .תבשב תודועס יתשו הדובעדבוי לכב תודועס שולשרעולש ,ונייה ,עובשב
 ־תחוראב תולבלו ישש םוי לש םיברעב םוצל םיצור ויה ילמליא יכ ,רוחומו רורב
 ,םיירהצב ו דע 11 ־מ ,וישכע הב םילבמ םהש תועשה יתש תחת ,יצחו העש םיירהצה
 ידכ ךכב היה בוש — תוחפ 1^־ב םילכוא ויהו רתוי 1/20־ב ודבע ילמליא ,רמולכ
 ותונגב רוי י ירדנ א ר״ד קדצ אל םולכו .119"הלעמל רכזנש סמה תא ףוסאל
 ־ימי לא הגיסנכ הדובע־תועש חרשע־םיתש רבדב 1833 תנשמ קוחהדועצה תא
 הפי ןחלכ יטפ ןריכזמש ולא ןכו םילעופח־יקוחב תונקתה ,יאדו ?רבעבש הלפאה
 םידלי תדובע לש יתימאה בצמה לע םלואו תוילוש יבגל םג
 ־ינב ולאו" ;םיאבח חנלבוקח־ירבדמ דומלל רשפא 17־ה האמח לש הפוסב דוע
 תויהל םידמוע םהש ינפל ,רבד םושל וכנחתנ אל ,הילגנאב ןאכ ,ונלש םירוענה;
 עבש) — ןמז הברהל םיקוקזו תיטא אלא הניא םתומדקתה ךכיפלו ,תוילוש

 לש החבשב םינומ הז דגנכ ."םיקהבומ םינמוא תויהל ונמאתיש דע ־",(םינש
 .120"יהשלכ תוקסעתהל ,תוחפל ,הסירעמ דוע םידליה תא םיכנחמ" הבש הינמרג

 .10 ׳סע ,1691 ׳דהמ .1672 ."דנאלריא לש הימוטאבא״ :י ט פ .ו 119

 ,יילוקאמ .13 ׳מע ,1689 ןודנול ״.תינאכמ היישעת דדועל ךרוצה לע היגוס״ 120

 םלקדמ ,םינגרובהו םיגיוה לש םהיניינע תבוטל תילגנאה הירוטסיהה תא ןיקתהו־ףייזש
 17־ה האמב היה דרוש ...םנמז םדוק הדובעל םידלי םיבישומש ,השעמל־גהנמה" :ןלהלדכ

 ־ל ףייודדונב .הרוטקאפובאמה תטיש לש התצופת ףקיה לא ותוושהל םא — רעושי אל ףקיהב י
 .הדובעל לגוסמ •,םיבש,. 6, לש ןטק רוצי,בשזךנ; — םיגילאה־תיישעת ;לש ,ירקיעה הבשומ םוקמ■;

 "תולעפתהב" םיריכזמ הואמ דע דסחייברכ םיבשחנש ימ, םהיניבו ,ןמז ותואמ םירפוס המכ .

 תורענו םירענ ויה דבלב הדיחי ריע התואב יכ ,הדבועה תא הריתי '("£3ש1111נ811;'1011") .
 12.000 לש רשוע — םמויק ליבשב היה שורדש המ לע ףסונ — םירציימ ,רתויב ךר ליגב

 רתויו רתוי הלגנ ןכ ,רבעה תודלות תא הריתי תוריהזב רוקחל הבדנש לככ .הנשל ש״יל
 תוילאיצוס תולקת תעפוש ונתפוקת׳ יכ םיבשוחש ,הלא לש םתעדל םיכסהל אלש םיקומינ

 ".וללה תולקתה תא אפרל תוינאמוההו ילכשה רשוכה הז ירה — התע שדחש המ .תושדה

 ־ידידי יכ ,רפסלו ךישמהל היה לוכי יילוקאמ (.419 ׳מע ,1 ךרכ /׳הילגנא תודלות״)
 םידפסמ 17־ה :האמה לש "דואמ דע דסודה'יבד" ["3מ1!8 <11* ססמבמבסתסס"] רחסמה■
 לש וז המגוד יכו ,עברא ןב דלי םיקיסעמ ויה דנאלוהב םיינע־לידסומב יפ ,"תולעפתהב"
 'תרכזנ ["ץז61ך;ן16 מב186 סנב "השעמבשילגרהל הכפהנש הבוטיהדימ"

 לש ונמזל דע יילוקאמ לש וגוסמ תוירבה־יבהוא לש םיבתכה לכב תפדמל־המגודכ תכלוהו
 תובקע םיארנ ,תונמואל דוגינב ,הרוטקאפונאמה לש התחימצ םע יכ ,רבדה ןוכנ .תימס .א
 היה חתופמ רתויו ? דימתמו .זאמ םירכיאה לצא היה םייק העודי הדימבש ,םידלי'לוצינ לש
 התא־יא ןוהה לש ותמגמ ,המדאה־שיא לע סמעוהש לועה רתוי דיבכהש לככ ,לוצינ ותוא
 םידלי לש .תועפותה תודדובש;ומכ ,ןה תודדוב ןיידע ןמצע תודבועה לבא ?הב תועטל לוכי
 תואמגודכ ,"תולעפתה״ב תודיתעה־יאור "רחסמה־ידידי" ןתוא ומשר ןכ־לעו .םישאר ינש ינב
 תושעל וצילמה ףאו ,םהירהא אובל םידיתעהו םנמז־ינב דצמ ,הצרעהלו בלדומושתל תויואר
 ונא ןיא םויכ" :רמוא ,יילוקאמ יטוקסה ,ןברבר־ללממו אכניפיךחלמ ותוא .ןתבוכתמכ



 טלחומה ךרעה־ףדוע לש ורוציי

 חילצה אל ,הלודגה היישעתה תפוקתל דעו 18־ה האמה לש לודגה הבורב דוע
 ¬חופ לש עובשה ךרעה דעב םלישש הז ידי לע—ומצעל חיטבהל הילגנאב ןוהה

 םילעופה הז ללכמ םיאצוי ךא ;לעופה לש עובשה תומי לכ לע ןוטלש — הדובע,ד
 לכ סנרפתהל םילעופה ויה םילוכי םימי 4 לש הדובע־רכשבש ,הדבועה .םייאלקחה
 -ילעב ליבשב דובעל ואוביש ,ךכל קיפסמ םעט ,הארנכ ,םהל השמיש אל ,ולוכ עובשה

 ויהש הלא ,הילגנאב הלכלכה־ימכח ןיב תחא תכ .םירתונה םימיה ינשב םג ןוהה
 םתוכזל ןעט רחא םרז ;וז תונברס■ ףצק־ףצשב םינגמ ויה ,ןוהה תא םישמשמ
 — טייוותלטסופ ןיבש סומלופל ,לשמל ,עמשנו ואוב .םילעופה לש

 םירוביחה ונימיב ול וכזש םוסרפ ותואל ותעשב הכז ולש "ירחסמה ןולמה>,ש
 "רחסמו הכאלמ לע הסמה" רבחמ ןיבל — רוגרג־קמו ךולוק־קמ לש הז גוסמ

 .121וירבד ךותמ הלעמל ונאבה רבכש ,[£883ג׳ סח 1ע3(16 3מ(100מב1מ61,06]

 ,הלא תוטעמ תורעה םייסל לכונ אל" :ראשה ןיב רמוא טייוותלטסופ

 ולבקי םאש ,םיבר יפב הרוגשה ,השודנ הרמא התוא לע תעדה תא ןתיל אלב
 בוש ,םתייחמ יד עובשל םימי השימח תדובעב (*1161בב<1ןג81;1-101ג8 ססס!•) םילעופה

 שיש ,הנקסמ ידיל םיאב םה ןאכמ .עובשב םימיה תשש לכ דובעל וצרי אל
 וא םיסמ תרזעב םא ,םייחרכהה היחמה״יעצמא תא וליפא רקייל ךרוצ
 םימי תשש ודבעיש היישעת,ד־ילעופו םינמואה לע תופכל ידכ ,םירחא םיעצמאב
 םיאנידמה םתוא לש םתעד לע קולחל תושר שקבל ילע .הקספה אלב עובשב
 וז הכלממב םילעופה תייסולכוא לש םלוע־תודבע ןעמל םימחלנה ,םילודגה
 םגתפה תא וללה וחכש ; ("*116 ןנ61י]נ61\ג31 3137617 ס{ *116 \ז0ע111118 ןנ60ןנ16")
 המע ןיאש הדובע) ״8,11 3מ<1 מ0 513^״ [...מ13^68 ־ז^ 3 (111111107,]:יממעה
 םתוצירחו םלכשב םילגנאה םיראפתמ ויה אל םולכ .(םוטמט ידיל האיבמ —קחשמ
 תורוחסל וישכע דע ונקהש ןה ולא תולוגסו ,םייתשדחה םילעופהו םינמואה לש
 קר :יאדול בורק ?ךכל וכז המ תוכזב *םלועה לכב בוט םשו םוסרפ תויטירבה
 ילמליא .ול תדחוימה ךרדב ומצעל שפונ אוצמל עדוי וגלש םילמעה־םעש ,וז תוכזב
 ־תרזוח הדובע התוא ,עובשב םימיה ת שיש לכ ,הלוכ הבשה לכ דובעל ויה םיסונא
 אלו םיפרנ־םיהק םתושעל ,םלכש תא םטמטל ידכ ךכב היה אל םולכ ,תינשנו

 דוחיבו ,םייניע הזיא ".תומדקתה אלא םיאור ונא ןיאו — רוחאל־הגיסנ לע אלא םיעמוש
 !םיינזא הזיא

 ,טסקטב רכזנש הז אוה רתויב־ףעוזה רוגיטקה ירה םילעופה לע םיגרטקמה ןיב 121
 ,"׳ונו םיסמה־תטיש לע תורעה הליכמה ,רחסמו היישעת לע הסמ" לש םש־םוליעב רבחמה
 םג .1765 ןודנול ,"םיסמה־תטיש לע תופקשה״ ורוביחב ןבל םדוק דועו .1770 ןודנול
 ךלוה ,הקיטסיטאטס יניינעב רועיש־ןיאל ןטפטפ ותוא ,ג נ אי רותרא אכסוינולופ
 טנילרדנאו בקעי :ןושארה םוקמב דמוע םילעופה לש םירוגינסה ןיב .הז וקב ךישממו
 רוטקוד ,רטסרופ לאנתנ רמוכה ! 1734 ןודנול ,״לכה תא הנעי ףסכה״ ורפסב
 > 1767 ןודנול ,״וננמזב רקיה היחמה־ריחמ לש תוביסה רבדב רקחמ״ :ורפסב ,היגולואיתל
 יללכ ןולמ" ורוביחל תפסותב ןה — טייוותלטסופ םג דוחיבו ,םיירפ ר״ד
 ,"ןקותמו רבסומ ,הלודגה הינטירב לש ירחסמה הניינע" ורפסב ןהו "רחסמלו היישעתל
 ותואמ םירחא םירפוס הברה לצא ןרושיא לע ואב ןמצע תודבועה .1755 ןודנול ,2 ׳דהמ

 .רקאט עשוהי לצא דאש,ד ןיב ,ןפז
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 הדובעה־םוי .8

 בוטה םמש תא חפקל אלו םייקל ונלש םידבועה םילוכי ויה םולכו !םיזירזו םירע
 תופצל םילוכי ונייה די־תונמוא המו תוצירח המ ...?וז םלוע־תודבע לש היטעב
 םימי העבראב ושעי םהמ םיבר ...?(113ו:(1-(1ע176113:1111נ!1318) הלאכ ךרפיתומהבמ
 -ידבועל ויהי םילגנאה םא םלוא .םימי השש וא השימחב הנשעי יתפרצהש הדובע
 ןמ הכומנ הגרדל ודרייו (!16£61161-316) ונוונתיש ,שושחל שי תימלוע ךרפ
 ונא ןיא םולכ ,המחלמב ותרובג םוש לע הליהתל ונמע םש אצי םא .םיתפרצה
 רשא םיגנידופלו תוילגנאה רשבה־תוצמואל ךכ לע הבוט קיזחהל ונילעש ,םירמוא
 ,םשפנב רשא תילאנויצוטיטסנוקה תוריחה חורל רשאמ תוחפ אל ,ןאכמ ,ופוגב
 לש תוצירחו ץרמ םתוא ,הריתי תוילכש התואש ,רמוא התא יא המ ינפמו ו ןאכמ
 עשעשל םילוכי םהש ,תוריחבו הז שפוחב םרוקמ םייתשרחה ונילעופו ונינמוא
 תא אלו ,הלא תוזזזויזנ־תויוכז וחפקי אל םלועל יכ ,הווקמ ינא ?םכרדכ םמצע
 .122"דחאכ םהייח־זועו תיתונמואה םתוצירח םיעפוש םהמש ,וניבוטה םהייח(־יאנת)
 יכ ,םיחינמ םא" :רומאל "רחסמו הכאלמ לע הסמ״ה רבחמ בישמ ךכ לע
 'תומי ראש יכ ,ןאכמ חכומ ןכו ,אוה תיהולא הנקת עובשב יעיבש םוי לכב ןותבש

 ןיא יאדו ירה ,ונתינ (דימ הארנש יפכ ,לאטיפאקל — ןווכתמ אוה) הדובעל לוחה
 ,ללכ ךרדב הטונ תושונאהש ...ךכ לע תופכל םיצור םא תוירזכאב תאז תונגל
 תוגהנתה לש ילאטאפה ןויסנה ןמ ונא םידמל — תולצעלו תויחונל ,העבטמ
 ,עובשב םימי העבראמ רתוי אל עצוממב דבוע אוהש ,ונלצא יתיישעתה ףוספסאה
 -לעופה לש ותייחמ־יכרצ לכ תא םכס ...היחמה־יעצמא לש תורקייתה ירקממ ץוח
 5 הלוע םיטיח לשובש ...אהי וא ,םיטיח — םלוכ תא הנכ ,לשמל !דחא הנכמב
 דובעל ךירצ אוה ןיאש ירה .דחא גניליש ותדובעב רכשנ (לעופה) אוהו ,םיגניליש
 ,ךא !םיגניליש 4 הלוע םיטיח לשוב םא — םימי 4 קדו !עובשב םימי 5 אלא
 'יכרצ לש ריחמה ןמ ,תיסחי הדימב ,הברהב לודג וז הכלממב הדובעה־רכשו ליאוה
 לכויש ,ןוממ לש ףדוע ול שי עובשב םימי 4 דבועה היישעתה־לעופש ירה ...היחמה
 ויד יתרמאש המ יכ ,ינא הווקמ ...םיידי־קוביחב עובשה תומי ראש וב סנרפתהל
 םייאלקחה םילעופה .תודבע הניא לוהה ימי תששב תינוניב הדובעש ,לכל ריבסהל
 ונילעופ לכ ןיב רתויבי־םירשואמה םה ונידיבש םינמיסה לכ יפלו ,ןכ םיגהונ ונלש
 םה הארנכו ,תשורחהייתבב ךכ םידבוע םידנאלוהה ולאו ,123 (]31>011נ-111£1>00נ:)
 םלוא ...124עצמאב םיגח־ימי ןיאש ןמז לכ ,םיתפרצה םיגהונ ןכ .דואמ רשואמ םע
 םה רשאב ,םהל תעדונ תדחוימ תוכז וליאכ ,ןויערה וחומב עקתנ ונלש ףוספסאה
 תרחא ץרא לכב (םילעופה ןמ) רתוי םייולת־יתלבו םיישפח תויהל ,הדילמרכילגנא

 .14 ,טע ,״הנושאר החיתפ־תייגוס״ .םש :ט י י ו ו ת ל ט ם ו פ 122
 "םרשוא" ,1770 תנשב רבכ ,אטבתה המב ,96 ,טעב רפסמ ומצע אוה .״רכו הסמ״ 123
 ("411611:יהז0נ-15;111£ !גסווז©^") םהלש הדובעה־תוחוכ״ .הילגנאב םייאלקחה םילעופה לש

 רתוי דוע תויחל םילוכי םה ןיא בוש ;('יסמ 1116811־61011'') ינוציק חתמב דימת םינותנ
 ךרפב רתוי דוע דובעל וא (״11167 03111101111/6 011631161• 11131111167 (10״) לוזב

 .וישכע ןכ םישוע םהשמ ("םסז ■זזסע^ 1131(161")
 םייתרוסמה גחה־ימי לב תא הכפה איהש ,ךכ םושמ םג אולו — תויטנאטסטורפה 124

 .ןוהה לש ותווהתה תודלותב בושח דיקפת האלממ — היישע־ימיל
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 טלחומה ךרעה־ףדוע לש ורוציי

 וב שיו רשפא ,ונילייח לש הרובגה חור לע עיפשמ .דז ןויערש לכ ,הנהו .הפוריאב
 טוקנל וטעמיש לככ היישעתה־ילעופ יכ ,רלחומו רורב םלוא !תלעותה ןמ תצקמ
 ־יתלב םילעופה םמצע וארי לא םלועל .הנידמל בטיי ןכו םהל בטיי ןכ ,הז ןויערב

 דואמ ןכוסמ ... (111(161)611(16111;04 !;11611• 811ן>611018) םבג לע םידמועב םייולת
 לש תוינימש־עבשו רשפאש ,ונצראכ תירחסמ הנידמב ףוספסאה תא דדועל:
 הנקת ןיאו ...125רקיע לכ שוכר ןהל ןיא וא טעומ שוכר ילעב םה הב ןיסולכואה
 םימי השש ודבעיו ונלש םייתיישעתה םיינעה ומיכסי ןכ םא אלא ךכל המילש
 תריקעל" ןכו וז תילכתל .126"םימי העבראב וישכע םירכשנ םחש רכשב עובשב
 ־רכש תכמנהל" ,היישעתה לש החור חותיפל ףאו "תוינוציקהו תותיחשה ,תולצעה
 ןעמל םיסמ לש הדבכה הסמעמה ןמ וניתוצרא רורחישלו וגלש תוישעתב הדובעה
 ,םילעופ םתוא :הז קודב יעצמא ןוהה לש "ןמאנה טרקא" ותוא עיצמ ,"םיינעה

 אולכל שי ,[1נ31גע613] םינצבק ,רוציקב ,תירוביצה הקדצה־תפוקל םמצע םיקיקזמה
 ־תיב״ל וכפהל שי הזכ תיב .(3מ 15631 ^01111101186) ״ילאידיא הדובע ־תיבב"
 /׳הדובע־תיב לש לאידיא" ותוא ,הז "םימיא־תיב״ב .127 (1101186 04 ?61101)״םימיא

 ךכו תוחוראה ינמז ליבשב תוקיפסמ תוקספהב ,םויב תועש 14 םילעופה ודבעי״
 .128"תויקנ הדובע־תועש 12 םויב וראשיי

 "םימיאה־תיב״ב /׳ילאידיאה הדובעה־תיב״ב םויל הדובע־תועש הרשע־םיתש

 םירחבנה־תיב תיחפהשמ ,1833 תנשב ,ןכמ רחאל םינש שולשו םישש ! 1770 תנשמ
 תואלמ תועש 12 לע ודימעהו היישעת־יפנע העבראב הדובעה־ןמז תא יטירבה
 היישעתה לע ןידה־םוי הלעו עקב וליאכ ,היה המדנ — 18 דע 13 ינבמ םידלי ליבשב

 תונגרובה ברקב םישרש תוכהל הטראפאנוב .ל הצרשכ ,1852 תנשב !תילגנאה
 דחא־הפ ארקו יתפרצה םידבועה־םע םק ,קוחכ הדובעה־םויב העיגפ השעמ ידי לע
 ראשנש ידיחיה סכנה אוה ,תועש 12 דע הדובעה־םוי תא רצקמה ,קוחה״ :לודג לוק
 ליבשב הדובעה־ןמז םצמוצ ךיריצב .126"הקילבופרה לש םיקוחה־תכרעממ ונל

 .57 ,55 ,97 ,96 ,41,15 ׳טע ,״דכו הסמ״ 125
 םתנלבוקב דוסה : 1734 תנשב דוע ריהצה ט נ י ל ר ד נ א ו בקעי .69 ׳מע ,םש 126
 [ןוהה־ילעב] םה םיעבותש ,דבב טושפ אוה — םילמעה םע לש ותולצע לע ןוהה־ילעב לש

 .4 םוקמב ,הדובע־ימי 6 רכש ותוא דעב
 ,םימיא־תיבל ךפהייש חרכהה ןמ הזכ ילאידיא םידבוע ־תיב" :242 ׳טע ,״דכו הסמ״ 127
 ודבעי אלו ,םינוגהו םימח םידגב ,עפשב לבוא וב ולבקיש ,םיינעה ליבשב טלקמל אלו

 ".טעמ אלא
 "1ת 41118 15631 ז?0115101186 4116 ק001 811311 ■?70110 14 1101118 111 3 128
 537, 31101^1112 ע10ן)61 411116 401 1116318, 111 811011 1113111161 41134 411610
 — רמוא אוה ךכ — ״םיתפרצה״ (.םש) 811311 161113111 12 1101118 04 11634 13110111.'י

 (.78 ׳םע ,םש) ״.שפוחה לע םיבהלנה וניתונויערל םיגעול״
 תועש עבקש קוחהש ,ךכ םושמ םויל תועש 12־מ רתוי דובעל ודגנתה דוחיבו" 129
 ,ר״חהתב יחקפמ לש ח״וד")".הקילבופרה תקוחתמ םהל הראשנש הדיחיה הבוטה שמשמ ולא
 רבמטפסב 5־מ [הדובע־םויל] תועש 12 לע יתפרצה קוחה (.80! ׳מע ,״1856 רבוטקואב 31
 — 1848 סראמב 2־מ תיעראה הלשממה םעטמ [טרקד] הדוקפה לש תנגרובמ הרודהמ ,1850׳
 םוש תפרצב הלח אל הז קוח ינפל .לדבה אלל [4.4611618] סילעפונה לכ ליבשב-הפי וחוכ
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 הדובעהדנוי .8

 תדובע 1862 תנשב הנטקוה ואגראאב ;תועש 12 לע דמעוהו 10 ליגמ הלעמל םידלי
 1860 תנשב הירטסואב הדמעוה ןכו ,תועש 12 דע 12י/2־זנ ,16 דע 13 ליגב םידליה

 תומדקתהה" הלודג המכ .130תועש 12 לע איה ףא ,16 דע 14 ליגב ,םידליל הדובעה
 !"תובהלתה״ב לוהצל י י לוק א מ. היה לוכי — ״1770 תנשמ

 לש המולח אלא היה אל 1770 תנשב דועש ,םינצבק ליבשב ״םימיאה־תיב״
 ליבשב םוצע "הדובע־תיב״כ םשגתנו ןכ ירחא תוטעומ םינש הלע ,לאטיפאקה־שפנ
 לאידיאה ינפ ורוויד םעפהו .[הקירבאפ] תשורח־תיב—ומשו .םפוג היישעתה־ילעופ

 .תואיצמה ינפב

 .הדוכעה־ןמז תלבגהל הייפב־יקוח .ןיקתה הדובעה־םוי לע קבאמה .6
 1864—1833 תונשמ הילגנאב תיתשרחה הקוחתה

 דע הדובעה־ונוי תא ךיראהל ידכ ,םינש תואמ המכל היה קוקז ןוההש רחאל
 סויה תולובגל דע ,םהל רבעמ ךכ־רחאו ,םיילאמיסקאמוד םיניקתה ויתולובגל
 םע ,18־ה האמה לש ןורחאה שילשב ,וישכע הללוחתנ. ,131תועש 12 לש יעבטה
 ־רה לש תוטטומתה ןיעמ ,רוצעמ־אלל תוצרפתה — ,הלודגה היישעתה לש התדיל
 םוי לש םיגשומה וליפא .הלילו םוי ,ןימו ליג ,עבטו סומינ ירדג לכ ורקענ .גלש
 דועש ,ךכ ידכ דע ושטשטינ ,תונשיה תונקתב םירכיא־תוטשפב םירדגומ ,הלילו
 עירכהל ידכ ,שממ תידומלת תופירח תולגל ילגנאה טפושה היה ךירצ 1860 תנשב

 .אגניחו אלוליה ךרע ןוהה .132הליל המו םוי והמ ,ךיד־תיב תערכה"
 ־ןואש וממהש ,המרועהדומהדתמ םילעופה דמעמ לש ותעד תצקמב החכפתנשמ .

 תודמעמה לע" :האר .רתויו תועש 15 ,14 תשורחה־יתבב ךשמנ אוה .הדובעה־םוי לע הלבגה
 אלו ,קשמה שיא — יקנאלב רמ ״.י ק נ א ל ב .מ תאמ .1848 תנש דשסב תפרצב םידבועה

 .םילעופה לש םבצמב הריקח דורעל הלשממה םעטמ וילע לטוה — ןכפהמה
 דרול .תפומל תינגרוב הנידמכ ,הדובעה־םוי לש רדסהה תניחבמ םג ,תנייטצמ היגלב 130

 00106] ץוחה ןוירטסינימל רסומ ,לסירבב הילגנא לש הגיצנ ,ןדלוו־הד דראואה
 תלבגומ הניא םידלי־תדובע יכ ,ול ריבסה ,רטסינימה ,ר ׳ג ו ר רמ" : 1862 יאמב 12־ב
 תונורחאה םינשה שולש ךשמב יכ ;תוימוקמ תונקת םוש ידי לע אלו יללכ קוח ידי לע אל
 הלקתנ דימתש אלא ,הז ןיינע לע קוח עיצהל ,[טנמאלראפה לש] הנוע לכב ,הלשממה התצר

 ןורקעל תדגנתמ אהתש ,הקוחת לכל תיאנקה תודגנתהב — וילע רבגתהל ןיאש לושכמב
 ,'5'י !"תומילשכ הדובעה־שפוח לש

 לומעל ךרטצי אוהש־לכ ןיסולכוא־דמעמ יכ ,קפס אלל ,דואמ ךכ.לע רעטצהל שי" 131
 ,הדובעל םתבילהלו םהיתוהמאל םיכירצ םהש ןמזה תא םג לולכנ םאו ;םויל תועש 12
 רוריבל סנכהל אלב ...24 ךותמ תועש 14 ,השעמל ,הדובעה םוי הנמי ירה — רוזהו ךולה
 לש םנמזמ וזכ תטלחומ הגיפס יכ ,סוסיה אלל הדוי דחא לכש ,ינבשוח ,תואירבה תלאש
 םיפופכ םניאש תועוצקמבו —13 לש םדקומה ליגב להה ,הקספה אלב ,םידבועה־תודמעמ
 םושמ תירסומ הפקשה־תדוקנמ הב אהיש חרכהה ןמ — הברהב ןכל םדוק דוע :הלבגהל
 לש ךוניחה ןעמל ,ירוביצה רסומה ןעמל :ןכ־לעו ...רתויב הביאכמ הלקת יהוז ;בר קזנ
 — םייחה־תויחונ לש הנוגה הדימ םעה לש לודגה ובורל חיטבנ ןעמל ,הניקת הייסולכוא
 החונמל ,דדובעה־םוי לש םיוסמ רועיש דעונ אהי תועוצקמה לכב יכ ,תוצרמנ עובתל ונילע

 (״.1841 רבמצדב 31־ל ר״ההתב יחקפמ לש ח״וד״ב רנרוה דרנ ו אי ל) ״.שפונלו
 ״.1860 ,םירטנא זוחמ ,יראליה תובישי ,טסאפלב ,ייווטוא רמ לש וניד־קספ״ :האר 132
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 טלחומה ךרעה־ףדוע לש ורוציי

 .הלודגה היישעתה לש התדלומ ,הילגנאב הליחת ,ותודגנתה תעונת הליחתה ,רוצייה

 ,תינשקעה ותמחלמב גישהש ,םירותיוה ויה אל םינש־תורשע שולש ךשמב םלוא

 ,הדובע־יקוח השימח 1833 דע 1802 תנשמ קקח םירחבנה־תיב .דבלב הכלהל אלא

 הייפכה חוכב לעופל־םתאצוהל תחא הטורפ ףא ביצקה אלו ידמל ימומרע ,דיהש אלא
 תותמ תויתוא אלא םיקוחה ויה אלו .133רכו ,ךכל שורדה םידיקפ־רבח דימעה אלו
 061־6 ^01*6(1) ודבעוה 1833 תנשמ קוחה־ןתמ ינפל יכ ,איה הדבוע״ .דבלב

 בלה־תורירש ךות ,דחאכ םהינש וא ,ולוכ םויה לכ ,ולוכ הלילה לכ םיריעצ םידלי
[111111:11111 1)2] "134. 

 ,רמצה ,הנתוכה תיישעת ףיקמ — 1833 תנש לש היישעתה־קוח !תמ םע קרו

 תודע דל ןיא •תינרדומה היישעתב ןיקת הדובע־סוי ליחתמ — ישמהו ןתשפה
 םינשה לש םיילגנאה היישעתה־יקוח תודלותמ ןוהה לש וחור ליבשב רתוי תינייפוא

 !1864 דע 1833

 ליחתהל ךירצ תשורחה־יתבב ליגרה הדובעה־םוי :עבוק 1833 תנשמ קוחה
 לש ןמז־קרפב ,ונייה ,הלא תולובגבו !ברעב 8%־ב םייתסהלו רקובב 5% העשב
 ,רמולכ) םיריעצ םישנא לש םתדובעב שמתשהל קוחה יפל רתומ אהי ,תועש 15

 דובעי אל ריעצ ותואש ,יאנתב — םויה תועשמ העש לכב (םינש 18־ו 13 ןיבש ליגב
 ׳ו קלח .קוחב םיטרופמ םימיוסמ םירקממ ץוח ,דחא םוי ךשמב תועש 12־מ רתוי
 םויה־תודועסל יצחו העש תוחפל ןתיל שי םוי לכ לשמב" :הכלה עבוק קוחה לש
 םידלי קיסעהל רוסיא לטוה ."ל״נכ לבגומ םתדובע־ןמזש םילעופה ןמ דחא לכל
 םידלי לש םתדובע ; ןלהל רבודי וילעש ,דחא ללכה ןמ אצויל ץוח ,9 ליגמ חטמל
 ,הליל־תדובע הרסאנ .םויל תועש הנומש לע הדמעוהו המצמוצ 13 דע 9 ליגמ

 .18 דע 9 ינב םיריעצה לכ ליבשב ,רקובב 5נ/2 דע ברעב 8^־מ ,הז קוח יפל ,ונייה

 תא וכותל גופסל ןוהה־שפוחב עוגפל ןוצרה ןמ ךכ לכ םיקוחר ויה םיקקוחמה
 — ״הדובעה־שפוח,, :ךכל םיארוק םהש יפכ ,וא — ,םירגובמה לש הדובעה־חוכ

 ,תאזכ תצלפמ־תנקסמ ינפב שארמ רודגל ידכ תדחוימ הטיש ואיצמהו ומכחתהש

 .יתשרחה קוחה ךותמ בייחתהל הלולעה
 ךכ — ״וישכע תגהונ איהש יפכ ,תשורחה־יתב תטיש לש הלודגה התלקת״
 ינויב 25 םוימ ,הדעוה לש תיזכרמה הצעומה םעטמ ןושארה ןובשחו־ןידב רמאנ

 ינגרוב ךלמ ותוא ,םיליפ יאול לש רטשמה ליבשב רתויב ינייפוא הז ירה 133
 סראמב 22־מ קוחה ,וימיב אציש תשורחה־יתב לע ידיחיה קוחהש ,[1־01 {נ£6018-0111ן
 הנומש עבוק אוה .סידלי־תדובעב אלא עגונ וניא הז קוחו .םלועל םשגתנ אל — 1841
 ;דכו .16ד 12 ליגב םידלי ליבשב תועש הדשע־םיתש ; 12־1 8 ליגב םידלי ליבשב תועש
 .הנומש ינב םידלי ליבשב וליפא הליל־תדובע תושרפה ,ללכה־ךמ־תואצוי תונקת וב תובורמו
 תאו קוח ותוא לע חוקיפה תא וריאשה ,הרטשמה חוקיפ תחת הב אצמנ רבכע לבש ,וז ץראבו
 תנשמ קר .["3,11118 <10 00מ11116ע06''] ״רחסמה ידידי״ לש בוטה םנוצרל — חוכב־ותמשגה
 ,[ס6ע31־1;61116111; (111 !וזס!•(!] ןופצה זוחמ אוה ,דיחיו דחא זוחמב םייק ךליאו 1853
 הרבחה לש התוחתפתה ליבשב רבדה ינייפוא תוחפ אלו .הלשממה םעטמ רכשב־חקפמ
 — לכה לעו אה לעו אד לע םיקוח תיישעל תשורחדויב ותוא ךותבש ,ללכב תיתפרצה

 ! 1848 לש הכפהמל דע דיחי קוחכ פיליפ־יאול לש קוחה דמוע ראשנ
 .51 ׳םע ,״1860 לירפאב 30 ,ר״תהתב יחקפמ לש תוח״וד״ 134



 הדובעזו־םוי .8

 לש םתדובע תא הכיראמ החרכ־לע הטיש התואש ,ךכב ונתעדל הצוענ" — 1833
 — ,וז הלקתל הדיחיה הנקתה ,םירגובמה תדובע לש ינוציקה ךרואל דע םידליה
 הלודג הלקת חומצל הלולע ןאכמ ירהש׳ ,םירגובמה לש םתדובע תא ליבגהל אלב
 םילופכ תורמשמ דימעהל תינכתב תיארנ — התנקתב םיצור ונאש וזמ
 "תורמשמ לש הטיש" םשב לעופה לא האצוה וז "תינכת" ."םידבוע םידלי לש

 ־יסוס תפלחה :8013^ לש השוריפ תיתפרצבו תילגנאב) ;["8ע8<;6ם1 0? 1561378״]
 תמתרנ םיירהצה־רחא 1% דע רקובב 5ן4 העשמ ,לשמל ,(תונושה תונחתב ראודה
 81/2 דע צ״החא 1*4*מו ,םינש 13 דע 9 ינב םידלי לש תחא תרמשמ הדובעל

 .רכו ,היינשה תרמשמה האב ברעב
 םיבשה םייתשו םירשע ךשמב ,ושחכתה םינתשרחה םינודאהש ,הז רכשב
 םג םהל וקיתמה ,םידליה תדובע רבדב םיקוחל ,התומכ ןיאש הפצוחב ,תונורחאה
 סראמב דחאמש ,הכלה עבק םירחבנהדויב .עולבל םהילעש הלולגה תא וישכע
 ;תועש 8־מ רתוי תשורח תיבב דובעל םינש 11־מ הטמל דליל ול רוסא ךליאו 1834

 לע םג 1836 סראמב 'אמו ;12־מ הטמל םידלי לע הז רוסיא לח 1835 סראמב ׳אמ
 — ףוה״ב ,הלילח ,עוגפלמ ךכ לכ הרהזנש ,״תוילארביל״ התוא !13־מ הטמל םידלי
 ,ידודב .ב רס ,ליילראק ,א רס ,הראפ ר״דהש רחאל דוחיב ,הריתי הרקוהל היואר

 [ק115׳י81013118 311(1 םיחתנמהו םיאפורה לכ רוציקב ,םירחאו ירתוג רמ ,לב .ס רס

 ,םירחבנה־תיב ינפב םהיתויודעב וזירכה ןודנול לש רתויב־םימסרופמה 8111860118]
 ותעד תא עיבה הראפ ר״ד .[ק61-101ג11גת1111 מ10!׳3י] !הנכסב ךורכ רוחיא לכש
 ־םדוק תומ־הרקמ לכ ינפב עונמל ידכ הקוחת תשרדנ ןכו" :תופירח רתיב דוע
 ־יתבב הגזהנה הטישה ,ונייה) ה1 רבדו ,ךכל םורגל רשפאש הרוצ לכב ,ונמז
 וימי תא תרצקמה רתויב תוירזכאה םיכרדה תחאכ ותוארל שיש יאדו (תשורחה
 םינודאה יפלכ הריתי תושיגר ךותמש ,"ןקותמ״ה םירחבנה־תיב ותוא .135"םדאה לש
 םונהיגב 13 ליגמ הטמל םידלי תובר םינש ךשמב אולכל דוע ךישמה םינתשרחה
 ־קוחב הליחתכלמ רזג ומצע אוה ,ינשה דצה ןמ — עובשל הדובע־תועש 72 לש
 אלא תודיחה תא קינעמ היה אל הז ףאש ,ולש [היצאפיסנאמאה קוח] רורחשה
 45־מ רתוי ישוכ דבע םוש ךרפב־דיבעהל םהל רוסא םיעטמה־ילעב יכ ,ןיפט־ןיפט

 !עובשב תועש

 הכשמנש ,תינקעצ הלומעתב חתפו דמע ,ךכל רקיע־לכ הצרתנ אלש ,ןוהה םלואו
 ,םידבוע־יגוס םתוא לש םליג תלאשל ביבסמ רקיעב תרסנמ .דתיה איה .תובר םינש

 הלטוה ףאו ■םויב תועש 8דנ רתוי דובעל םהילע רסאנ ןכ־לעו םידלי םשב וארקנש
 תיטסילאטיפאקה היגולופורתנאה יפל .רפסה־תיבב דומלת לש תמיוסמ הבוח םהילע
 הכלהו הברקש לככ .11־ה הנשב רתויה לכלו ,תירישעה םתנשב םידליה ליג קסופ
 ,תונערופל הנכומה 1836 תנש איה ,הדובעה־קוח לש הרומגה לעופל־ותאצוה תעש
 ףא םנמאו .היישעתה־ילעבמ הזה ףוספסאה לש תיארפה ותוללוחשה הרבגו הכלה

 *'!!££18131:1011 18 6(1113117 11606383,1־7 £01־ 1116 £1־676111:1011 01 (1631;]1׳ 135
 61X131:11?£ 6(1 0311 :11 1[71110\ 111 111*£01 3117 111 1*617 1*111101:6(! 311(1 061־1:311117
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 טלחומה ךרעה־ףדוע לש ורוציי

 תא ךימנהל העיצה 1835 תנשבש ,ךכ ידכ דע הלשממה לע המיא ליטהל ודיב הלע
 ץוחבמ ץחלה לדגו ךלה םייתניב ,ךא •12־ל 13־מ םידליה לש ליגה לובג
 קורזל בריס אוה .חור דוע וב םק אל םירהבנה־תיב .[עע688ןגע6 *!•0מ1 ו!711;110111:נ
 תדוקפו ,םויב תועש 8־מ רתויל ןוהה לש בכ״טואנרגא׳ג״ה ינפוא תחת 13 ינב םידלי

 .1844 ינוי שדוח דע הניעב הדמע איה .הפקת אולמל הסנכנ 1833

 תא ,םלוכ ךכ־רחאו םתצקמ הליחת ,רידסמ היה הז קוחש ,םינשה רושע ותואב
 יחיגשמ לש םיימשרה תונובשחהו־םינידה וקספ אל ,תשורחה־יתבב הדובעה יניינע
 .ותכלהכ קוחה תא םייקל לוכיבכ ןיאש ,תונלבוק לע תונלבוק בבוגלמ תשורחה־יתב

 ךותב — םנוצרכ קוספל תושרה תא ןוהה ינודאל ןתנ 1833 תנשמ קוחהש ןניכמ
 לכ לע יתמיא—ברעב 8% דע רקובב 5ג/2־מ ,ונייה ,תועש 15 לש ןמזה־קרפ
 ,תועש 8 לש וא 12 לש הדובע איה ,ותדובע תא ליחתהל ״דלי״ לכ לעו ״ריעצ״

 תועש םינושה םהילעופל ביצקהל תושרה םהל הנתינ ןכו ?המייסלו הקיספהל
 "תורמשמ־תטיש" ואיצמהו הלאה םינודאה ודמע ןכ־לע ?םנוצרכ תונוש הליכא

 דאוד־תונחתב םיפלחומ הדובעה־יסוס ןיא היפל ?תרחא [861*18-8781:6111]
 רתוי בכעתנ אל .תופלחתמו תונוש תונחתב דימת םימתרנו םירזוח אלא ,תומיוסמ
 ךותמ רבכ רורב ךא .ןלהל ךכב לפטל בושנ דוע ןכש ,וז הטיש לש היפוי לע
 החור יפל קר אל ,תיתשרחה הקוחה לכ תא הלטיב הטיש התואש ,הנושאר הייאר
 לש הדובעה יבגל וזכ תבכרומ תונסקנפ לש המויק םע .העמשמכ־הטושפ םג אלא

 ףקותב דומעל תשורחה־יתב יחקפמ ולכי דציכ — דוחל ריעצ לכו דוחל דלי לכ
 םימיה וכרא אל ? קוחה יפל תוחוראה ןתמ לעו קוחב עובקה הדובעהךמז לע
 םישנוע ןיאש ,הנשיה תירזכאה תותיחשה תחרופכ התלע בוש תשורחה יתב בורבו
 יכ ,וללה וחיכוה (1844) םינפ־יניינעל רטסינימה םע םיחקפמה תשיגפב .הדצב
 .136איהש החגשה םוש ןכתית אל התע הז האצמוהש תלפלופמה "תורמשמה תטישב"

 דוהיב ,וזירכה היישעתה־ילעופ .םיניינעה בצמב בר יוניש לח םייתניב םלואו
 ־תועש רשע לש קוח — תילכלכה םתמסיס :תוריחבל םתינכות לע ,1838 תנשמ

 תא ונקיתש ,םמצע םינתשרחהמ המכ .רטרא׳צה — תינידמה םתמסיסו .הדובע
 לש עפשב םירחבנה־תיב תא ופיצה ,1833 תנשמ .קוחה יפל תשורהה־יתב תלהנה
 הריתיה םתפצוחש ,"םיעובצה םיחאה" דצמ תירסומ־יתלבה "תורחתה״ה דגנ םיריכזת
 לכ :דועו .קוחה לע רובעל םתוא ורישכה רתוי־םיחלצומ םיימוקמ םיאנתש וא
 ,םדוקמכ םהלש עצבהר־וואתל רורד אורקל םיצור ויה םיגתשרחה ןמ םידיחיש המכ

 תרחא תוגהנתה ושרד היישעתה־ילעב דמעמ לש םיינידמה ויגיהנמו וירבד ירה
 ־יקוח לש םלוטיב ןעמל ברק־עסמב וחתפ וללה .םילעופה יפלכ תרחא ןושלו

 אל םהל וחיטבה ךכיפלו !םילעופה לש םתרזעל םיקוקז ויה םנוחצנ םשלו .,ןגדה
 ־רשע רבדב קוחה־תעצה רושיא םג אלא םחלה־רככ לש ולקשמ תלפכה קר
 "רחסמה שפוח" לש םינשה־ףלאדווכלמ , ןוטלשל עיגתשכל ,הדובע־תועש

 התיה התרטמ רקיעש ,הנקתב םחלהל ולכי אלש רמוחו־לקו .137 [נ?י1י66 !יע&^נ

 .6 ׳מע ,״1849 רבוטקואב 31 .ר״חחתב יחקפמ לש תוח״וד״ 130
 .98 ׳מע ,״1848 רבוטקואב 31 ,ר״חחתב יחקפמ לש תוח״וד״ 137
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 הדובע,ד־םוי .8

 םהילע המייאש ,םירוטה ואב ,הנורחאלו ,תואיצמל 1833 תנשמ קוחה תא ךופהל קר
 לש םעזב םימעורו־םיגטור וליחתהו ,עקרקה־תסנרב ,רתויב שודקה םניינעב הנכס

 .םהיביוא לש 138"םיריפחמה םישעמה" לע ,תוירבה־תבהא
 ופקותל סנכנ אוה .1844 יעיב 7־מ ףסונה תשחחה־יתב־קוח םלועל אב ךכו
 ,ונייה ,הנגהל םיקקזנה ,םילעופ לש שדח גוס עבק הז קוח .1844 רבמטפסב 10־ב
 לבגוה ןתדובע ןמז ,םיריעצה לא לכב וותשנ וללה .18־מ הלעמל תולעופ־םישנ
 הנושארה םעפב םיקקוחמה ואר ךכו .ב״ויכו ,הליל תדובע ןהילע הרסאנ ,תועש 12־ל
 ־ןידב .םירגובמה תדובע לע םג תימשרו הרשי החגשה ליטהל םמצעל חרכה
 עיגה אל" :הינוריאב ךכ לע רמאנ 1844—45 םינשמ היישעתה לש ןובשחו
 וז תוברעתה לע הנלבוק ושיגי תורגובמה םישנהש ,דחא הרקמ ףא ונתעידיל
 םיאנתבו ,תועש 6^■ לע הדמעוהו המצמוצ 13־מ הטמל םידלי תדובע .139׳׳!היתויוכזב

 .140םויב תועש 7 לע םימיוסמ
 קוחה עבק ,"תורמשמה לש היימרה־תטיש״ב הערל־שומישה תא רוקעל ידכ
 ליחתמ םיריעצלו םידליל הדובעה־םוי" :הלא םיבושח תוגקת־יטדפ ראשה ןיב

 ."תשורחהדויבב רקובב דובעל ליחתמ ,םיריעצה ןמ ריעצ וא ,םידליה ןמ דליש ,עגרב
 םוי ךירצ ,10־ב ב דליהו רקובב 8־ב ותדובע ליחתה ,לשמל ,א דלי םאש ,אצמנ
 הדובעה־תלחתה .א ליבשב ומכ הפוג העש התוא ב ליבשב םייתסהל הדובעה
 ןווכל שי היפלו ,הבורקה תבכרה־תנחת לש ןועשה ןוגכ ,ירוביצ ןועש יפל ןמוסת

 העדומ תשורחה־תיב ריק לע תולתל בייח ןתשרחה .תשורחהדויב לש ןומעפה תא
 .הדובעה לש שפונהו הליענה ,החיתפה תועש ומשריי הב ,תולודג תויתואב תספדומ
 ־ירחא בוש םדיבעהל רוסא ,12 ינפל ,םיירהצה־ינפל םתדובעב וליחתהש םידלי
 םידלי לולכל הכירצ םיירהצה־ירחא לש תרמשמה .ךליאו 1 העשמ ,םיירהצה
 תוכירצ תוחוראל תועש 1!/2 .םיירהצה־ינפל לש תרמשמב םידבועש הלא אלו םידחא
 .םיירהצה־ידחא 3 ינפל תחא העש תוחפל ,דחא ןמזב םינגומה םילעופה לכל ןתנהל
 הקספה ילב םיירהצב 1 ינפל תועש שמחמ רתוי דובעל םיאשר םניא םיריעצו םידלי
 לש ןמזב ראשהל םיאשר םניא םישנו םיריעצ ,םידלי .הדועסל תוחפל העש יצח לש

 .רכו ,איהש הדובע לכ וב תישענש ,תשורחה־תיב ירדחמ רדחב הדועס םוש
 ׳־תפוקת תא תורידסמה ,הלא תוכלה לש ןהיקודקדו ןהיטרפ :םיאור לכה
 ויה אל ,ןומעפה לוצלצ יפל שממ ,תיאבצ תוינוג־דחב היתוקספהו הימוחת ,הדובעה
 ךותמ העמק־העמק ולעו ולדג םה .םיקקוחמה־תיב לש ןיחומ־תואצמה ירפ ללכ

 ,םחוסינ .שדחה ןמזה לש רוצייה־ןפואל םידחוימ ,םייעבט םיקוחכ ,םמצע םיאנתה
 תודמעמ־תמחלמ לש האצות אלא םניא — הנידמה םעטמ םתזרכהו ימשרה םרושיא
 םיגייס השעמל הליטה תואיצמהש ,התיה םהלש תואבה תודלותה תחא .הכשוממ
 ¬בורבש םושמ ,תשורחה־יתבבש םירגובמה םירבגה לש הדובעה־םוי לע םג הלא

 "ריפחמ השעמ־גהנמ" הז ,יוטיבב תימשר שמתשמ ומצע רנרוה דרנואיל ,בגא 138
 (.7 'םע ,״1859 רבוטקואב 31 .ר״חהתב יחקפמ לש תוח״וד) ןנ1־ה01106"]

 .15 ׳םע .״1844 רבמטפסב 30־ל ׳וכו תוח״וד״ 139
 ,םוי רחא םוי אל ,םידבוע םח םאב ,תועש 10 ךשמב םידלי קיסעהל ריתמ קוחה 140

 .המשגה אלל הז ףיעס ראשנ ללכ ךרדב .ןיגוריסב םא־יכ
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 טלחומה ךרעה־ףדוע לש ורוציי

 וללכב .םישנו םיריעצ ,םידלי לש הדובע־ףותיש אלב לוכי התא־יא רוצייה־יכילהת
 12 לש ,דדובעה־םוי ,1847 דע 1844 םינשה תפוקתב ,אופיא ,היה לבוקמ רבד לש

 ־יתב־תקוחתל םיפופכה ,היישעתה־יפנע לכ לע הדיחאו תיללכ הרוצב תועש
 .תשורחה

 "הגיסנ" לש םייוציפ ילב וז "תומדקתהל" ומיכסה אל היישעתה ילעב םלואו

 םידבעומה םידליה לש םומינימה ליג תא םירחבנה־תיב תיחפה םצחלב .הדגנכ
 ,"תשורחה־יתבל םידלי לש הקפסא־תפסות" ןוהל ול חיטבהל ידכ ,םינש 8־ל 9דנ

 .141לוכיבכ הטמו הלעמ לש ןיד תיבמ ול העיגמה תוכז וז

 .תילגנאה הלכלכה תודלותב "הפוקת" לש םש ןמצעל תועבוק 1846/47 תונש

 דחסמה־שפוח ,םלג־־ירמוח ראשו הנתוכ לע אובי־־יסכמ ורקענ ,ןגדה־יקוח ולטבתנ
 וסינש ףלא לש תוכלמה המק :רוציקב !הנידמה יקוחב תלוקשמו־וקל עבקנ
 לש הדובע םוי תבוטל הלומעתהו םיטסיטרא׳צה תעונת ןאישל ועיגה ינשה דצהמו
 לע .םנ1רגב הלחליח המקנה־תואתש ,םירוטה ןיב ןהל םיעייסמ ואצמנו ,תועש 10
 ,ץמוקו טיירב םשארבו ,רחסמה־שפוח אבצמ םידגובה לש תיאנקה םתודגנתה ףא

 .ךכ לכ בר ןמז ול ופסכנש ,תועשה־רשע לש קוחה־תעצה םירחבנה־תיבב הלבקתנ

 תסנכנ 1847 ילויב דחאמש ,הכלה עבק 1847 ינויב 8־מ שדחה יתשרחה קוחה
 לכ לשו (18 דע 12 ינבמ) ״םיריעצה״ לש הדובעהרכוי לש יארע־תתחפה הפקותל
 .תועש 10 דע ותתחפה ןיטולחל הלח 1848 יאמב דחאמ ולאו ,תועש 12־ל תולעופה

 .1844—1833 םינשה לש םיקוחל המלשה־תפסות אלא הז קוח היה אל םירבדה ראשב

 קוחה לש לעופל ותאצוה דעב עונמל ידכ ,םדקומ ברק־עסמב חתפו ןוהה דמע
 םה ,ןויסנ־ידומלו םיחקופמ ,לוכיבכ ,םמצע םילעופהו .ויטרפ לכל 1848 יאמב־דחאמ
 ,העשהו .םמצע לש םלעפמ תא םהידי ומב סורהלו ךכב עייסל ויה םיכירצ םפוג

 רבשמה לש ויטעבש ,רוכזל יוארה ןמ" .הריתי תוחקפב הרחבנ ,ךכל הרחבנש
 םיבר ןכש ,היישעתה ילעופ ברקב השק הקוצמ הררש 1846—47 תונשמ םויאה
 .הדובעמ ללכב ויה םילטב םידחאו ןמזה לש ותצקמ אלא ודבע אל תשורחה־יתבמ

 .תובוחב ויה םיעוקש םיבר .בר ינועב ,אופיא ,היה יורש םילעופ לש הבורמ רפסמ

 ,םתדובע־םוי תא ךיראהל ופידעי וללהש ,תואדוב טעמכ חינהל היה רשפא ךכיפלו

 וא ,תובוחה תא עורפל ולכויש רשפאו ,רבעה לש םידספהה תא אלמל דבלבו
 שוכרל וא ,ורכמש םתיב־ילכ תא ריזחהל וא ,טובעה־תיבמ םהיטיהר תא תודפל
 ריבגהל ודקש היישעתה־ילעב םינודאה .142"םתיב ינבלו םמצעל םישדח םישובלמ
 התחפה הדובעה־רכש תא ותיחפהש םע ,וללה תוביסנה לש תיעבטה העפשהה תא
 הפוקתל הכונחה תגיגח םע ,לוכיבכ ,השענ הז לכו .םיזוחא 10 לש רועישב תיללכ
 םוי דמעוהשמ 8(4%־ב התחפח בוש הלח ןכ ירחא .רחסמה־שפוח לש השדחה
 הדובעה־םוי ץצוקשמ לופכ רועישב התחפה םעפ דועו ,תועש 11 לע הדובעה
 הדימב םירשכ ויה םיאנתהש ,םוקמ לכבש ,אצמנ .תועש 10 לע דמעוהו ןיטולחל

 ,רתוי לודג רפסמב (םידלי לש) םתקסעה ידיל איבת םתדובע־תועש תדרוהש ןויכמ" 141
 ".רבגומה שוקיבה תא קפסת 9 דע 8 ליגב םידלי לש הקפסא תפסותש ,ובשח ןכ־לע

 (.13 ׳מע ״.1844 רבמטפסב 30 .רכו תוח״וד")
 .16 ׳םע ,״1848 רבוטקואב 31 .ר״ההתב יחקפמ לש תוה״וד״ 142



 הדובעה־םוי .8

 םייוכיסה ורשכוהשמ ,התע .143תוחפל 25% ידכ רכשב התחפה הלח ,איהש־לכ
 תנשמ קוחה לש ולוטיבל םילעופה ברקב הלומעתה החתפנ ,ךכ לכ הבורמ החלצהב
 .אושל היה לכה דא — םויאו יותיפ ,תימרת :םיעצמא םוש םילוספ ויה אלו .1847
 םעטמ יוכידה לע" ןהב לובקל וחרכוהש ,םילעופה לש תושקבה רסירת־יצחל רשאו
 ,ועידוהו ,םמצע תושקבה ילעב ודמע הפ־לעב הריקחה תעשב ירה — ״קוחה
 אקודראל םלוא ,םה םיאכודמ םנמא" .הייפכ־ישעמ ךות םהמ וחקלנ םהיתומיתהש
 היישעתה ילעב לש םהידיב הלע אל םא ,םלואו .144"תשורחה־יתב־קוח ידי־לע
 רתוי דוע םלוק ומירה םמצע םה ירה ,םילעופה לש םנורג ךותמ םהירבד תא רבדל
 יחקפמ לע ונישלהו ודמע .םילעופה לש םמשב םירחבנה־תיבבו תונותעב וקעצו
 םחר־אלל םילעמ ,לוכיבכ ,טנבנוקה לש םיראסימוק ןיעמ .וללהש ,תשורחה־יתב
 הלובחת ףא .םלועה ןוקית תייזה ,םתייזה חבזמ לע ןברק םיללמואה םילעופה תא
 ידי לע ןכו ומצע אוה ,רגרוה דרנואיל תשורחה־יתב חקפמ .הלשכנ וז
 םילעופה לש 70% ךרעב .ריישקנאלבש תשורחה־יתבב תובר תויודע הבג ,וינגס
 ,תועש 11 דעב היה הברהב הזמ ןטק זוחא ,תועש 10 דעב םהש ,וריהצה ורקחנש

 .145םדוקמכ ,תועש 12 דעב רכינ־יתלב טועימ קרו
 םילעופה ןיבש סירגובונה םירבגה תא םידיבעמ ויה :דילש״ ןורמת דוע היהו
 תולאשמל רתויב ןמאנ יוטיב לעכ וז הדבוע לע םיזירכמ ויהו תועש 15 דע 12
 לע דמעו ,רנרוה דרנואיל ,רזכא חקפמ ותוא אב בושו .תיראטלורפה לש םבל
 ןיטולחל םיפידעמ ויהש" ,ועידוה תוריתי תועש ודבעש םילעופה בור .ותרמשמ
 םהמ םיבר ;תרחא הרירב םהל ןיאש אלא ,רכש תוחפבו םויב תועש 10 דובעל
 םהו ,םיטושפ (ע16061-8) םיערק־ינקתמכ דובעל םיסונא םיווטה ןמ המכ ,םילטבומ
 ;םמוקמב םירחא םיאב ויה דימ ,רתוי ךורא ןמז דובעל םיברסמ ויה ילמליא םמצע
 ללוגתהל וא — רתוי ךורא ןמז דובעל וא :וז הלאש ינפל םידמוע םה םיאצמנ ךכו

 "־"בוחרה תפצרמ ינפ לע
 סנכנ תועשה־רשע קוחו ,העש יפל ,לשכנ ןוהה לש םדקומה ברקה־עסמ

 תמחמ,דחא .ליש םהל ודירוה ,עובשל .ליש 10 םיחיורמ ויהש םילעופ יכ ,יתאצמ״ 143
 .פ 6־ו .1 .ליש םיראשנה .ליש 9־ה ןמ ודירוה דועו ;10%־ב רכשה־רועישב התחפהה
 ויה םהמ הברה וכ־יפ־־לע־ףאו ;.פ 6־ו .ליש 2 לכה־ךסב — הדובעה־ןמזב התחפהה תמחמ

 (.םש) -".תועש 10 דובעל םירכבמ ויה םה יכ ,םידמוא
 ־רבדל ידי יתתב יכ, ,השעמ־תעשב יתרמא [השקבה בתכ לע] יתמתחש יפ־לע־ףא" 144
 ןאכמו ׳.ברסמ יתייה וליא ,יתוא םירטפמ ויהש ינפמ,׳י ךכל ךדי תתנ המל ,ןכ־םאו, .׳הריבע
 ־קוח ידי לע אקוד ואל ךא ,׳אכודמ, ומצע שיגרה השקבה־בתכ לע םתחש ימ םנמאש ,אצוי

 .(102 ׳מע ,םש) ״.תשורחה־יתב
 ינרוה רמ לש וזוחמב .17 ׳מע ,״1848 .טקואב 31 .ר״חהתב יחקפמ לש תוח״וד״ 145
 תונתינ םהיתויודע .םירגובמ םירבג ,םילעופ 10.270 תאמ תשורח־יתב 181 ־ב תודע ובג
 ־תויבג ןתוא .1848 .טקואב תמייתסמה הנשה־תיצחמל תשורחה־יתב לע תוה״ודל ״תופזנות״ב

 .תרחא הניחבמ םג ךרע־רקי רמוח תוקפסמ תודע
 ןכו ,93 ,92 ,72 ,71 ,70 ,69 ׳סמ :ומצע רנרוה ידי לע ופסאנש ,תויודעה האר .םש 146
 היהו ".תופסות״ב — 70 ,62 ,59 ,58 ,52 ,51 'םמ :.א חקפמה־ןגס ידי לע ופסאנש תויודעה

 .םש ׳265 ,14 ,םמ :האר .תמאה לע הדוהו שחיכ אלש ,ןתשרח םג
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 ;םיטסיטרא׳צה תגלפמ לש התסובת הלח םייתניב ךא .1848 יאמב ׳אב ופקותל

 ונוחטב ךפ ידי לע רערעתנ רבכו ,ורזופ היתודוגאו אלכה יתבב ואלכנ היגיהנמש׳
 ,סיראפב ינוי־תוממוקתה האבו םימי ורבע אל .הילגנאב םילעופה דמעמ לש ימצעה

 לש םימרזה לכ תא ,הפוריא תשביב ומכ ,הילגנאב דחיא הלש םימדה־יוכידו
 ,םינעח־םילכורו הסרוב־יבאז ,ןוהה־ילעבו תוזוחא־ילעב — םיטילשה תודמעמה

 הרומכה ישנא ,היציזופואהו הלשממה ,רחסמה־שפוח ידיסחו הנגהה־יסכמ ידיסח
 תלצהל ::תחא המסיס ןעמל — תונקז תוריזנו תוריעצ תונוז ,תועדב־םישפחהו
 ויה ,הצמשל ןותנ היה םוקמ לכב םילעופה דמעמ ! הרבחה ,החפשמה ,תדה ,ןיינקה
 "םידושח רבדב םיקוח" ,םידחוימ םיקוח וילע ;וליטה ,תומרחב ותוא םידנמ

 .םחורב,רוצעל םיבייח ויה אל בוש םינתשרחה םינודאה .[״101 <1688ט8ש€0!;8״נ

 ,הלוכ הקוחתה לכ דגנ אלא תועשה־רשע קוח דגנ קד אל יולג דרמב וצרפ םה

 .הדובעהדווכ לש.הטיחסה "שפוח" תא תצקמב ןסרל וליאו 1833 תנשמ הפאשש

 איה ;ןיפנא ריעזב [?1-081^6)^ £01נ6111סת ן ״תודבעה ןעמל תודרמתה״ וז ,דתיה
 ¬ד ; תומילא לש . המצועבו יותיר־אלל תיניצ תופיקתב הלעמו םינש יתש הכשמנ

 ךכב ןכיס אל דרמתמה טסילאטיפאקהש ינפמ דוחיב ,דואמ םילוז םיעצמא ינש
 .דבלב וילעופ לש םרוע םא־יתלב ,םולכ אלו

 ,1833 םינשה לש םייתשרחה םיקוחה יכ ,רוכזל ונילע םיאבה םירבדה תנבהל
 תא ןקית אל דחא קוחש הדימב ,םפקותב םידמוע ויה םתשולש — 1847 ,1844
 לש הדובעה־םוי תא ליבגה אל הלאה םיקוחה ןמ קוח םוש יכ !ורבח ירבד
 שמח, לש ןמזה־קרפ ראשנ ךליאו 1833 תנשמ יכו ;18־מ הלעמל רבגה־לעופס
 םוי ימוחתבש אלא ,יקוחה "םויה" תקזחב ,ברעב 84/2 דע רקובב 5!/2־מ ,תועש הרשע
 ליבשב — םויל תועש 10 ךכ־רחאו 12 הליחת — הדובעה תא רידסהל היה ךירצ הז

 , .םיקוחב ועבקנש תונקתה יפל ,םישנהו םיריעצה םילעופה

 ,תולעופהו םיריעצה םילעופה לש קלח רטפל היישעתה־ילעב וליחתה םשו הפ

 טעמכ החכתשנש ,הלילה־תדובע תא ונקיתו ורזח הז םוקמבו ,םתיצחמ ידכ םיתע
 בוש — ונעט ךכ — תועשה רשע־קוח .םירגובמה םירבגה־םילעופה ברקב ,ירמגל

 147!תרחא הרירב םהל ריישמ וניא

 םיחקפמה יפב המ ,עמשנ .תוחוראה ליבשב תויקוחה תוקספהב עגפ ינשה דעצה
 ילעב םינעוט ,רשע לע ודמעוהו הדובעה תועש ולבגוהש םויה ןמ" :םייתשרחה
 ידיל דע וז םתנעט תא ןיידע םימישגמ םה ןיא השעמלש יפ לע ףא — היישעתה
 םה ירה ,ברעב 7 דע רקובב 9־מ ,לשמל ,הדובעה תישענ םאש — תינוציק תויבקע
 העש יצחו רקובב 9 ינפל תחא העש םה םינתונש םע קוחה תונקת תא םימייקמ
 וא העש יצח וישכע םה םיריתמ םירופס םירקמב .[תודועס ליבשב] ברעב 7 רחאל
 םיבייח םה ןיאש ,ךכ לע םה םידמוע ןמזבדבו ,םיירהצה־־תחוראל המילש העש

 ־תיבב הדובעה םוי ןובשח לע תועשה 1!/2 ןתואמ תצקמ אל ףא ףוקזל רקיע־לכ
 תוקדקודמה תונקתה יכ ,ונעט היישעתה־ילעב םינודאהש ,אצמנ .148"תשורחה

 .134 ,133 ׳םע ,״1248 .טקואב 31־ל רכו תוח״וד,. 147
 .47 ׳מע ,״1848 לירפאב 30־ל רכו תוח״וד״ 148

232 



 הדובעה־םוי .8

 ןהב ןיא ׳1844 תנשמ קוחה יפל ,תוחוראה־תועש רבדב ךכ לכ הריתי תונדפקב
 תשורחה־יתב ךותל םתסינכ ינפל תותשלו לוכאל םילעופל תושר־ןתונ ידכ אלא
 םילעופה ולכוי אל עודמ ,תמאבו !םה־םתיבב — רמולכ ,םשמ םתשירפ רחאלו
 לש טפשמה־־ימכח םלוא ורקובב 9 ינפל ,םיירהצהדוחורא ,םתחורא תא לוכאל
 ־םוי םצעב ,תוקספהב ןתנהל םיכירצ" קוחב ונקתוהש הליכאה־ינמז יכ ,וקספ רתכה
 רקובב 9־מ ,תופוצר תועש 10 ךשמב םידיבעמ םא ,קוחה יפל הז ןיא יכו ;הדובעה

 .149"הקספה לכ אלל ,ברעב 7 דע

 תנשמ קוחל םיאתהש ,דעצב ודרמ תא ןוהה חתפ ,הלא. תוחונ תונגפה רחאל
 .יקוח דעצ הז היה :רמוא הווה ,ובתככ 1844

 העש רחאל 13—8 ינב םידלי קיסעהלו־רוזחל רסוא 1844 תנשמ קוחה ,יאדו
 רידסה אל הז קוח םלוא .םיירהצב תועש 12 דע םיקוסע ויה םא ,םיירהצב תחא
 12־ב ליחתה םתדובע־ןמזש ,םידלי םתוא לש הדובעהרחועש 6ץ2 תא רקיע־לכ

 םתדובעב וחתפש ,8 ינב םידלי דיבעהל היה רשפאש ,ירה !ןכמ דחאל וא סיידהצב
 יתש ירה — צ״החא 4 דע 2־מ !תחא העש ירה — 1 דע 12־מ :וז ךרדב ,12־ב
 תדכ ,תועש לכה־ךסבו !תועש יצחו שולש ןה — ברעב 8!/2 דע 5־מו !תועש
 ־םילעופה תדובעל םידליה לש םתדובע תא םיאתהל ידכ :הזמ בוט רדס ,וא !ןידכו
 קיסעהל אלש אלא םיכירצ היישעתה־ילעב ויה אל ,ברעב 8י/2 דע םירגובמה םירבגה

 רתיבב םקיזחהל ןכמ־רחאל ולכי בושו ,םיירהצב 2 ינפל הדובעב םידליה תא
 ןמזב יכ ,שוריפב םידומ לכה וישכע" !הקספה םוש אלל ברעב 8!/2 דע תשורחה
 קיסעהל היישעתה־ילעב תואת לש היטעב — הילגנאב גהנמה רדוח ליחתה ןורחאה
 םידבוע ויהיש םידלי ןיפוכש — םויב תועש 10־מ רתוי םהלש תונוכמה־ןונגנמ תא
 יתיב ילעב םאו ?וכלה םישנהו םיריעצהש רחאל ,םירגובמה םירבגה סס םדבל םה
 דגנ וחימ תשורחה־יתב יחקפמו םילעופ .150"ברעב 8.30 דע — ךכב םיצור תשורחה

 :הנע ןוהה םלוא .רסומו תואירב ימעטמ ,חז
 :שורדא טפשמ !ישאר לע ישעמ ולוחי"

 גב״.ירטש־רבד יפל סנקה תאו שורדא םישנוע

 ,1850 ילויב 26־ב םירחבנה־תיבל ושגוהש תויטסיטאטס תומישר יפל ,םנמאו

 יפל םהב וגהנש ,תודליו םידלי 3792 תשורח־יתב 275־ב 1850 ילויב 15־ב ואצמנ
 הלושמ ,ןוהה לש הדחה וניע !ךכב יד אלו .151תואחמה לכ ףא לע ,״גהנמ״ ותוא
 הדובע־תועש שמח ריתמ וניא 1849 תנשמ קוחה יכ ,התליג ,דבה־תדלוח התואל
 ליבשב תוחפל עגר 30 לש הקספה עצמאב לוחת ןכ םא אלא ,סיירתצה־ינפל

 דימ .םיירהצה־רחאלש הדובעה יבגל וז ןיעמ הנקת עבוק קוח ותוא ןיא ךא ,שפונ
 דיבעהל קר אל גונעתה ול אהיש ,העיבתה םויק תא ותונשקעב גישה ףאו ,ןוהה עבת
 םג אלא ,הקספה־אלל ברעב 8% דע צ״החא 2־מ ךרפ־תדובע' הנומש ינב םידלי

 י םביערהל

 .130 'םע ,״1848 .טקוא 31־ל רכו תוח״וד״ 149
 .42 ׳מע ,םש 150

 .6 ,5 רנע ,״1850 .טקוא 31־ל רכו תוח״וד 151
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 .והזח ,ןב"

 152"."רטשה רבד הז

 רידסמ אוהש לכ ,ובתככ 1844 תנשמ קוחב ,קאיישדדסונ ,וז תוקיבד םלוא
 הז קוחב יולג דרמל החיתפ שמשל ידכ אלא הב היה אל ,םידליה־תדובע תא
 רקיעש ,רכזיי ."םישנו םיריעצ םישנא" לש הדובעה תא רידסמ אוהש הדימב ,ופוג
 ־לש היימרה־תטיש" לוטיב םשל אלא ואב אל ונכות רקיעו קוח ותוא לש ותרטמ
 קוחה יפיעסש ,טושפ תעד־יוליגב םדרמ תא וחתפ היישעתה־ילעב ."תורמשמה
 ־יקרפב םישנו םיריעצ םישנא לש הדובעהדזוכב שמתשהל םירסואה ,1844 תנשמ
 הרשע שמח לש יתשרחה םויה ךשמב ,םידיבעמה לש םבל תורירש יפל ,םירצק ןמז
 הדובעהש ןמז לכ ,(00101)01־311^6171121־011688) ךרעב םילק אלא ויה אל״ ,תועש
 אושנ־־אלל לווע ושענ תועשה־רשע־קוח יפל ולאו .תועש 12 לע תלבגומ .דתיה
 ונתי אל בושש ,רומג חור־רוקב םיחקפמל ועידוהו ודמע ךכיפלו .153"(112ע(18111]נ)
 .154הנשיה הטישה תא םמצע תעד לע ונקתיוררזחי אלא ,ובתככ קוחה לע םתעד תא

 רשפאש ידכ" ,רבדה השענ — תוער תוצעב םוחידהש ,םמצע םילעופה לש םתבוטל
 ימוחתב — היהי רשפאש ,הדיחיה תינכתה וז״ .״רתוי הובג רכש םהל םלשל היהי
 .1־5"םלועב תיטירבה היישעתה לש הרוכבה־תדמע תא םייקל — תועשה־רשע קוח
 ?ךכב המ לבא ,תולקתה תא תולגל היהי השק תצק תורמשמה־תטיש יפלו רשפא"

 וז הנידמ לש לודגה היישעתה־סרטניאב לפטל תושר הנתינ םולכ . 01121;01 *1131;?)
 הריתיה (3001611111611001116) םתחרטמ טעמ ךוסחל ידכ לכה ,הלעמב־יגש ןיינעבכ

 .158״,םהינגסו תשורחה־יתב יחקפמ לש

 ושיגה תשורחה־יתב יחקפמ .םולכ אלו וליעוה אל וללה תולובחתה לכש ,ןבומ
 היישעתה־ילעב תאמ תונלבוק לש קבא־תננע הדרי דימ םלוא .ןידל םהיתומוצעח
 1648 טסוגואב 5־מ רזוחב הלהש דע ,י י ר ג ׳ג ר ו ׳ג רס ,םינפה־רטסינימ שאר לע

 קוחה לט ורבעש ,םינתשרח רבדב תועידי איבהל םהל ןיא" יכ ,םיחקפמל םהל הרוה

 ויתורוצבכ תוחתופמ־יתלבה ויתורוצב — דמוע וניעב ןוהה לש ועבט 152
 הצרפש ינפל רצק ןמז ,םידבע־יקיזחמ לש םתעפשהש ,םיקוהה־רפסב .תוחתופמה
 בותכ — וקיסקמרינ לש הירוטירטה לע ומוא הליטה ,הקירמאב םיהרזאה־תמחלמ
 ".(ןוהה־לעב לש) הז לש ונוממ אוה" ,ותדובע־חוכ תא הנק ןוהה־לעבש הדימב ,לעופה :רומאל
 הפקשה התוא —("1116131נ0טע6ע 18 1118 [1116 03!>1131181'8] 010 0 6 7•")
 ,םייבילפה םיוולל הערפמבדגתנש ,ןוממה .םייאמורה םייצירטאפה לע התיה תלבוקמ
 ,אופיא ,היה הז "םדו־רשב" .הוולה לש םדו־רשבב ,היהמה־יכרצמ תועצמאב ,לגלגתנ
 יכ ,הגניל לש ותרעשה !תוחולה תרשעב תורחה קוליש־חסונב קוחה ןאכמ .״םנוממ״
 תודועסו תואתשמ ,רביטה לש ינשה ורבעמ ,ןמזל ןמזמ םיכרוע ויה םייצירטאפה םיוולמה
 *תדועס לע רמואד לש ותרעשהכ ,הערכה אלל ראשית — םיוולה רשב תא ןהב ולשיבו

 .תירצונה ברעה

 ,28 ׳מע ,״1848 לירפאב 30־ל ׳וכו תוח״וד״ 153
 — רנרוה דרנואיל לא ובתכמב ,תרוושא פורתנאליפה ,ראשה ןיב ,השע ךכ 154

 (.4 ׳טע ,״1849 לירפא ׳ובו תוח״וד״) .שפנ־לעוג ררועמ ,רקייווק לש בתכמ
 .134 'מע ,םש 155
 .140 ׳טע ,םש
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 הדובע,ד־םוי .8

 םעט ןיאש ,םירקמה םתוא לכב — תורמשמה־תטישב םיריעצ וקיסעהש וא ,ובתככ
 .ףלוחה יפל רתומשמ ךורא רתוי ןמזל השעמל וקסעוה וללה םיריעצה יכ ,חינהל

 יורקש המב שמתשהל היטוקס לכב ט ראוי טס .י היישעתהדוקפמ ריתה דימ
 דויבב חדובעה־םוי לש תועש הרשע־שמח ןב ןמזה־קרפ ךשמב תורמשמה־תטיש
 הז דגנכ .םדוקמכ ,תחרופכ התלעו וז חטיש הבש ,היטוקסב ,ןאכו ?תשורחה
 ,תירוטאטקיד תוכמס רטסינימל ול ןיאש ,הילגנאב תשורחה־יתב יחקפמ וזירכה

 .תודבעה־ןעמל םינדרמה תא ןידל ע1בתל וכישמה ףאו ,םיקוח לש םחוכ לטבל לכויש
 "תוזוחמה ינייד" — ןידה־יתב םא ,ןידל־העיבת התוא לכ האב המ םשל ,םלואו

 ־ובשי הלא ןיד יתבב ?תוכזל ןידרלספ םיאיצומ ויה—157 [0011מ1;7מ13213(;1'3(:68ו
 ,ינולפ :תחא המגוד הנהו .םמצע תא ונדו היישעתה־ילעב םינודאה טפשמל
 ,׳תושו סיל ,ואשרק קסעהדויב לש הנתוכ־תייווטל תשורחה־תיבמ ,ומש ׳ג י ר ק ס א

 .דתיהש ,תורמשמה־תטישל תינכת וזוחמבש יתשרחה חקפמה ינפל ותעשב שיגה
 .רבד השע אלו הליחתמ טקש ,ותעצה התחדנשמ .ולש תשורחה־תיב ליבשב תדעונ
 תשורח תיב לעב אוה ףא ,ןוזניבור ומשו ,דחא שנרב עיפוה םיטעומ םישדח רובעכ
 םוקמ לכמ ירה /גירקסא לש ישש היה אל הז ןוזניבור םאו — ,הנתוכ־תייווטל
 םיינוריעה םולשה־יטפוש ינפב ןידל־דמעו — היה ׳גירקסא לש ובורק
 תודמשמ־לשדהינכת התוא גיהנהש םוש לע ,טרופקוטסב [201-011 §■11,1031:1068]
 תשורח־יתב ילעבמ השולש םהיניב ,םיטפוש העברא ןידב ובשי /גירקסא איצמהש
 תא הכיזו ׳גירקסא דמע .׳גירקסא — ״וידעלב ןיא״ ותוא םשארבו ,הנתוכדוייווטל
 לע ןעשנ /גירקסאל האי ןוזניבורל האנש לכ :זירכהו אב הנהו ,ונידב ןוזניבור
 .158ולש תשורחה־תיבב הטיש התוא גיהנה דימו ,ומצע לש ןיד־תיב תערכה

 .169קוחב תשרופמ העיגפ םושמ וב היה רבכ הלא ןיד־יתב לש בכרהה םצע ,יאדו
 ףקות לכב םיעבות — לוואה חקפמה קעצו דמע—ךידה־יתב לש הלא םילולעת״
 תא ורסמתש וא ,הלא ןיד תיב~יקםפל םאתומ אהיש קוחה תא ונשתש וא : הפורת
 םיאבומ םא ...קוחל םיפי םהיקספ ויחיש ,םייוקל תוחפ ןיד יתב ידיב קוחה־תרימש

 ״!160רכשבש־טפושל גורעת ישפנ — ינא .הלאכ םירקמ םהינפל י
 תנשמ הדובע,ד־קוחל היישעתה־ילעב לש םשוריפ יכ ,וריהצה רתכה־ינייד
 רחאל" .ורדה ןמ םתוטהל ונתנ אל םהה הרבחה־יעישומ ךא ? לפת אלא וניא ,1848

 םילבקמ ןיאש םילודגה" — ["0001111182181; 1־31:68"| ״םייזוחמ םיטפוש״ םתוא *57 י
 ־יטפוש לש גוס םישמשמ — טבוק .ו יפב םייורק םהש יפכ ,["21־631:0ז11>31(1יף ״סרפ
 ־םייזחוחא ןיד־יתב םה וללה השעמל .תוזוחמבש םידבכנה ךותמ םינוממ ,רכשב אלש םולש

 .םיטילשה תודמעזנה לש םייתרוסמ
 ,םש .תומוד תואמגוד הוושה .22 ,21 ׳מע ,״1849 לירפאב 30־ל ףכו תוח״וד״ 158

 .5 ,4 ׳מע
 ־יתב־קוח" םשב עודי — 10 ףיעס ,24 קרפ ,יעיברה םאיליו לש 2־ו 1 םיקוחב 159
 ־תגיראל וא הנתוכ תייווטל תשורח־תיב לעב יכ ,עבקנ — ״סואהבוה ןו׳ג רס לש תשורחה
 תולאשב םולש־יטפוש שמשל םהל רוסא — ויחא וא ונב וא ,םילעבה לש ויבא וא ,הנתוכ

 .תשורחה־יתב־קוהל תועגונה
 .םש 160
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 טלחומה ךרעה־ףדוע לש ורוציי

 םע" — ולש ח״ודב רנרוה דרנואיל רמוא ךכ — ״קוחה תא ףקותב־םייקל יתיסינש
 דחא הרקמב קרו ,םינוש םייטפשמ תוזוחמ העבשב וידל םימעפ רשע יתעבתש.
 ץדל־העיבתב תלעות לכ אבהלו ןאכמ האור יניא בוש ...םיטפושה ידיב יתכמתנ
 ־תועשב תודיחא חיטבהל אבש ,1848 תנשמ קוחב קלח ותוא ...קוחה־תפיקע רבדב
 ירזוע ידיב ןיא .(ריישקנאל) וב דבוע ינאש זוחמה יבגל םייק וניא בוש ...הדובעה
 הגוהנש תשורחה־יתבב ונרקבב ,םיחוטב תויהל לכונש ,םיעצמא םוש ידיב אל ףאו
 רשעמ הלעמל םישנו םיריעצ םישנא םידיבעמ םניא יכ ,תורמשמה־תטיש םהב
 יפל יזוחמב תשורח־יתב 114 ודבע רבכ ...לירפאב 30־מ ןובשחו־ןיד יפל ...תועש
 ללכ ךרדב .הבר תוריהמב םינורחאה םימיב ךלוהו לדג םרפסמו ,תאזה הטישה
 ך!/2 דע רקובב 6־מ ,תועש 13!/2 ידכ דע תשודחה־תיבב הדובעה־ןמז ךראוה

 8י/2 דע רקובב 51/2*מ ,תועש 15־ל הדובעה ןמז עיגמ םידחא םירקמבו ...ברעב

 ילעב 65 לש המישר רנרוה דרנואיל ידיב התיה 1848 רבמצדב רבכ .161״ברעב
 אל תורמשמ־תטיש התוא יפל יכ דחא־הפ ועידוה םלוכש ,םיחיגשמ 29־ו היישעת
 הליהבמ הדימב הדובע־רותי יגפב רודגלו עונמל חוקיפ לש הטיש םוש לכות
 ־רדחמ םמצע םיריעצ םתואו םידלי םתוא (8111מ;6<1) םיעיסמ ויה הנה .162רתויב
 ,הדובע,ד־תועש 15 ךשמב ,םתוא םיעיסמ ויה הנהו •,רכו ,הגיראח־רדחל הייווטה

 תא תתוועמה" ,וזכ הטיש לע חקפל ןתינ דציכ .163והנשמל דחא תשורח־תיבמ
 םיידיה תא בברעלו ףורטל ידכ ,תובורמה תוינכתה תחא תשמשמו תורמשמ הלמה
 לש החונמהו הדובעה־תועש תא טיסהל ידכו ,רופס־ןיאל תויורשפא ינימ לכב
 לש אירבח התוא םלועל אצמת אלש ,ךכ ידכ דע םויה ךשמב םינושה םילעופה

 164!"ןמז ותואבו דחא םוקמב םיקוסע םידבוע.

 התוא לכ ירה ,השעמל הדובעה־דותי לע ללכ תעדה תא ןתיל אלב םג ,ךא
 ,ןוימד — ןוהה לש ונוימדמ המיזמ־חיפס ,דתיה תורמשמה־תטיש היורקה הטיש
 תובישיה" לש םיילותיהח וימושירב היירופ וליפא םלועמ וילע הלע אלש
 תכישמב ןאכ הלגלגתנ הדובעה תכישמש אלא,["00זג1־1;68 86311068״] ״תורצקה

 תדבוכמה תונותעהש ,םינתשרחה לש הלא תויגכתדוומיכסב םדא ןייעי .ןוהה
 "תויתטישו הדיקש לש הנובנ הדימב גישהל רשפא המ" :תפומל־המגודכ ןתוא החביש

 .(ו!\ז1131 3 1־6380מ31נ16 <1681־66 0£ 031־6 3ז1<1 מ161110<1 0311 3001111)11811)

 ופלחתנ הלא לש םהיקלח־יפוג ףאו ,םיגוס 15—12־ב םידבועה־רבח תא וקליח םיתע
 ץחה בחוס היה הדובעה־םויל תועש 15 לש ןמז־קרפ ותוא ךשמב .שדחמ דימת
 ,םשמ ואיצוה בושו ,תחא העשל םעפו םיעגר 30־ל םעפ ,תשורחה־תיבל לעופה תא

 ןאכל ולטלטל תנמ לע ,םשמ בוש וקיחרהלו תשורחה־תיבל ובחסלו רוזחל תנמ לע
 ונוטלש חוכ תא עגרל ףא ודימ איצוהל אלב ,םירזופמו םיררופמ ןמז־יעטקל ,םשלו
 ,קחשמ־תמב לע ומכ .תומילשב תועש 10 לש הדובע השעיש דע — לעופה לע

 3 ׳טע ,״1849 לירפאב 30־ל רכו תוח״וד 161
 .6 ׳טע ,״1849 .טקואב 31־ל רכו תוח׳רד״ 162

 .21 ׳טע ,״1849 לירפאב 30־ל ,רכו תוח״וד״ 163
 .95 ׳טע ,״1848 רבמצדב 1־ל רכו תוח״וד״ 164
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 הדובעה־םוי .8

 תוכרעמבו תונוש תולילעב ,ןיגוריסל םינוש םידיקפת אלמל םישיא םתוא וית םיבייח
 ,ךלוהו ךשמנ הזחמהש ןמז לכ המבה לא ךייתשמ קחשמהש םשכ ,םלואו .תונוש
 ןמזה ןאכ ללכנ אלו — תועש 15 ךשמב תשודחה־תיב לא םילעופה וכייתשה ךכ
 ־הלטב לש תועשל וכפהנ החונמה תועש .םשמ רוזחלו תשורחה־תיבל ךליל ליבשב
 תוריעצה תולעופה תאו חזרמה־תיבל םיריעצה םילעופה תא החירבהש ,סנואמ

 ידכ םוי־םוי ןוהה־לעב הלעהו־םמזש ,השדח ןיח1מדואצמה לכ םע .תשובה־תיבל
 םילעופ ףיסוהל ךרטציש אלב ,תועש 15 וא תועש 12 תונוכמה־תכרעמ תא דיבעהל
 ־תלוספמ רחא וא הז דוריפב ומוי־םחל תא עולבל לעופה היה סונא — םילעופ לע
 ,וחווצו היישעתה־ילעב ודמע תועש 10 ,לש הדובע־םויל הלומעתה ימיב .ןמזה
 תועש 12 לש רכש ולבקיש ,הןקת ךות תושקב שיגהל םיברמ םילעופה־ףוספסאש
 ויה םה .ינשה הדצ לע עבטמה תא וכפהו ודמע וישכע .תועש 10 לש הדובע דעב
 תועש 12 ךשמל הדובעה־תוחוכב שומישה תוכז דעב תועש 10 לש רכש םימלשמ
 םתרודהמב תועשה־רשע־קוח היה הזכ ;הסיעבש־רואשה היה הז 165!תועש 15ר
 םהיתותפשו ןושל־יקלח ,םמצע רחסמה־שפוח ידיסח םה־םה !היישעתה־ילעב לש
 ,ןגדה־יסכמ דגנ הלומעתה ימיב ,תומימת םינש רשעש ,תוירבה־תבהא ןמש תופטונ
 םקוישמ יכ ,הנורחא הטורפל דע קיודמ בושיה םילעופה ינפב םיבשחמו םידמוע ויה
 םייוצמה םיעצמאב תועש 10 לש הדובע־םוי טלחהב ויד ,ןגדה לש ישפח אובי

 .166ןוהה ילעב תא רישעהל ידכ — תילגנאה היישעתה לש התושרב
 דחא לש ןידה־קספ םע החלצהב ופוסב רתכוה ןוהה לש םייתנשה־דרמ
 םיפסכה־רצוא םעטמ ןידה־תיב לש ,הילגנאבש םינוילעה ןידה־יתב תעבראמ
 ותוא קספ ,1850 ראורבפב 8־ב וינפל אבוהש ןיינעב ;(00111-101 ^0116<1116ע)
 אלא ,1844 תנשמ קוחה תנמ לע ירבע םנמא תשורחה־יתב ילעב יכ ,ןידה־תיב
 וז ןיד־תיב־תערכה םע" .ולוכ ותוא םידקועה ,םידחא םירוביד ללוכ ופוג קוחהש
 םיששוח ויה םדוקמש ,היישעתה־ילעבמ םיבר .167"תועשה־רשע־קוח לש וחוכ עקפ
 יתשב וישכע הב וזחאנ ,תולעופו םיריעצ םילעופ יבגל תורמשמה־תטישב שמתשהל

 .168םהידי
 דע .לגלגה ךפהנ ,הרואכל רומג ןוחצנ ,ןוהה לש הז ןוחצנ רחאל דימ םלוא
 וישכע .םויל םוימ תשדחתמו תינשקע םג םא ,הליבס תודגנתה םילעופה וליג הכ
 ריישקנאלב ומייקתנש תופיסאב ,תויולג םויא־תורהזא ךות םיחומ וליחתה

 'תטיש" לש טרופמה רבסהה ןהו ,6 דנע ,״1849 לירפאב 30־ל רכו חוח״וד״ :האר 165
 תוח״וד״ב םרדנואסו לוואה תשודחה־יתב לע םיחקפמה תאמ [81111187816111] ״תורמשמה
 חלשנש ,הביבסהו ןוטשאמ הרומכה לש השקבה־בתכ םג האר ״.1848 רבוטקואב 31־ל רכז

 ."תורמשמה־תטיש" דגנכ הכלמה לא 1849 ביבאב
 .ה .ר תאמ "תועש רשע לע קוחה־תעצהו תשורחה־תיב תלאש" ,לשמל ,הוושה 166

 .1837 ,[ןודנול] י ירג
 יתאצוהש ןותעב םסרפתנ) "הילגנאב תועשה רשע לע קוחה־תעצה" :ס ל ג נ א .פ 107
 'תיב ותוא (.13 ׳םע ,1850 לירפא ןוילג .״תילכלכ־תינידמ הריקס .שדחה ןיירה ןותע״ רואל
 זנויז דגנ קוחה חסונב תועמשמ־וד ,הקירמאב םיחדזאה־תמחלמ ימיב םג הליג "ןוילע" ןיד

 .וכופיהל שממ קוח ותוא ךפה התרזעבו — םיטאריפ־תוינא לש
 ״.1850 לירפאב 30־ל רכו תוח״וד״ 163
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 טלחומה ךרעה־ףדוע לש ורוציי

 הבלב תימרת אלא .דיה אל לוכיבכ תועשה־רשע־קוח ותואש ,אצמנ .ריישקרויבו
 ־יתב לע םיחקפמה 1 םלועמ םייק היה אלו ,םיקקוחמה־תיב לש האנוא־השעמ
 ־אל תוחיתמ ידיל ועיגה תודמעמה־ידוגיגש ,הלשממב ףקות לכב ורתה .תשורחה
 םירתוסה ןידה יקספ םע" :םינגור וליחתה םפוג היישעתה־ילעבמ תצקמ םגו .רעושת
 קוח .1ת1מכ ןיאש היסומלרדנא־לש־בצמ ררתשנ ,םולשה־יטפוש לש הז תא הז
 תביבסבש הרייעב רחא קוח ,ריישקנאלב דמועו םייק רחא קוח ,ריישקדויב גהונ דחא
 םיכרכב היישעת־לעב .הל הכומסה תונכשב גהונ רחא קוח בושו ,ריישקבאל
 ־רבה אצומ וניא הדשה־ירעמ תחאב ןתשרחה ולאו ,קוחה תא ףוקעל ודיב םילודגה
 לכויש ,םילעופ אצומ אוה ךכמ תוחפ דועו ,תורמשמה־תטיש ליבשב שורדה םידבוע
 הדובעה־חמ תא לצנל שש תוכז ירהו ."׳ובו ,והנשמל דחא תשורח־תיבמ םעיסהל

 .ןוהה לש םדאה־תויוכזמ הנושאר תוכז איה
 ןתינש ,הרשפ ידיל םילעופהו היישעתה־ילעב ואב ךכ ידיל םירבדה ועיגהשמ
 טסוגואב 5־מ יתשרחה־קוחל השדחה תפסותה רושיא םע יראטנמאלראפ ףקות הל
 םימיה תשמחב 10^ דע תועש 10־מ ךראוה ״םישנלו םיריעצל״ הדובעה םוי .1850
 הדובעה .תועש ר1/2 לע דמעוהו לבגוה תבש־ברעב ולאו ,עובשה לש םינושארה
 העש לש תוקספהב ,169ברעב 6־ו רקובב 6 ןיבש ןמזה־םוחתב תושעיהל הכירצ
 .1844 תנשמ קוחה תונקת יפל דחא עובק ןמז ןהל דחייל שיש ,םויה תודועסל יצחו
 ופקתב דמע םידלי־תדובע יבגל .170תורמשמה־תטישל ,דימתל תחא ,ץק םשוה ךכו

 .1844 תנשמ קוחה
 ,םדוקמכ םעפה ,ומצעל חיטבהש היישעת־ילעב לש דחא גוס היהו
 ־תיישעת ילעב םה — םייראטלורפדכידלי לע תודחוימ תונדא־תויוכז
 דיבעהל שפוחה תא םהמ םילטונשמ" יכ ,1833 תנשב וללי וללה .ישמה
 ."םהלש תשורחה־יתב תא םיליטבמ םיאצמנ ,םויב תועש רשע םיליגה לכמ םידלי
 (11! *116 111)611:5׳ 0* לל01־1(111£ 61111(11ל611 0* 3115׳ 3£6 £01־ 10 11011^8 3 (135׳

 תונקל תורשפא לכ םהל ןיא ■^38 *31(611 31^37, 1* ־מ׳0111<3 8*0ע *11611• זזזסעגס.)
 וצרש וז הריתי תוכז הטיחסב וגישה ךכו .13 ינבמ הלעמל םידלי לש שורד רפסמ
 הלוכ התיה — השירדו־הריקח ידי לע ךכ־רחא חכוה ךכ — הלתמא התוא .הב
 רשע תווטל םינש רושע ךשמב וללה וענמנ אל ןכ יפ לע ףאו !171בזכו־רקש
 הדימע ךות אלא וז הדובע תושעל ולכי אלש ,םינטק םידלי םדמ ישמ םויב תועש
 םידלי דיבעהל "שפוחה" תא םהמ "לזג" 1844 תנשמ קוחה םנמא .172תואסכ לע
 תדחוימה םתוכז תא םדיב קזיח הז דגנכ !םויב תועש 61/2־מ רתוי 11 ליגמ הטמל
 ויהש ,דומילה־תבוח תא לטיב ןכו ,םויל תועש רשע דע 13—11 ינב םידלי דיבעהל

 .ברעב 7 דע רקובב 7 לש הפוקתה המוקמב אובתש רשפא ףרוחב 169
 ־לש־קותה תבוט לע לעופה רתיו היפלש ,הרשפ היה (1850׳ תנשמ) יחכונה קוחה״ 170

 םגו התלחתהב םג ,הדיחא הדובע־תפוקת לש ןורתיה ןמ הנהנ התרומתו ,תועשה־רשע
 ,״1852 לירפאב 30־ל ׳ונו תוח״וד״) ״.תלבגומ הדובע םידבועש ימ לכ ליבשב ,המויסב

 (.14 ׳מע
 .13 ׳מע ,״1844 .טפסב 30־ל ׳וכו תוח״וד״ 171

 .םש 172
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 הדובעה־םוי .8

 :םהיפב תרחא הלתמא םעפה .םירחא תשורח־יתבב םידבועדבידלי וב םיבייח

 דובעל םיסנכנש םע אלא תיבקנ הביאש ,תועבצאה־זחנידע תשרוד המקרה תוקד"
 הטיחש ־ םידליה וטחשנ תועבצאהי־תונידע ללגבו .173"םדקומ ליגב תשורחהךתיבב
 .םבלחו םרוע םוש לע היסור לש המורדב ןאצו רקב םיטחושש ךרדכ ,המילש

 וריתה אלו ,1844 תנשב םהל הדחייתנש וז תוכז הלטוב ,1850 תנשב ,ףוס־ףוס
 תקזחב ,ןאכש אלא *םתלילגו ישמה־יטוח לותיפ לש תוישעתה ליבשב אלא התוא
 13—11 ינב םידליל הדובעהךמז הלעוה ,ל״נה ״שפוח״ה ונממ לזגנש ,ןוהל םייוציפ

 ןמ הלק ישמ תיישעתב הדובעה" :הלתמאהיםעטהו .תועש 10*/2 דע תועש 10דפ
 קזנ איבהל תוחפ איה הלולע תוניחב ראשמ םגו ,תשורחה יתב ראשב הדובעה
 :ךפיהה תא החיכוה ,ןכמ רחאל התשענש ,תימשר תיאופר הקידב .174"תואירבל

 םישנה ברקבו ,הדימה־ןמ־הלעזנל לודג ישמה תוזוחמב עצוממה התומתהידעש"
 הבתוכהיתוזוחמב רשא התומתה^רעשמ וליפא אוה לודג הייסולכואבש
 תועמשנו תורזוחה ,םייתשרחה םיחקפמה לש םהיתואחמ ףא לע .175"ריישקנאלבש

 .ב76[1866] הזה םויה דע וז הלקת תכשמנ ,הנש תיצחמ לכ

 "1י]16x1111 161103,16) 16*6 01 1116 131)1־10 111 ^111011 11167 ^61־6 173
 6מבת1076(1 1־6(11111־111^ 3 112־11111888 01 1011011, 01117 10 1)6 30€[1111־6(1 1)7
 רבמטפסב 30־ל ׳ופו תוח״וד" 111611־ 1x111 17*631־0(111011011 10 111686 £30101־168.״

 .20 ׳טע ,״1844
 .26 ׳מע ,״1861 .טקואב 31־ל ףכו תוח׳רד" 174

 םידבועהדוייסולכוא לש יזיפה הבצמ הברהב רפתשנ ללכ ךרדב .27 ׳מע ,םש 175
 יתויולכתסה םגו ,וז הניחבמ ןה תחא העדב םיאפורה־תויודע לכ .תשורחה־יתב־קוחל הפופכה
 תעדה תא היסנ םא םגו — ןכ יפ לע ףאו .ךכל החכוה יל ושמיש םינוש םינמזב תוישיאה
 תובובשחהודבינידה ירה — תונושארה םהייח־תונשב םידליה לש םוצעה התומתה־דעשמ
 ךות ,םייתיישעתה תוזוחמב דוריה תואלרבה־בצמ תא םיטילבמ ואהנירג ר״ד לש םיימשרה
 הלבטה ,ראשה ןיב ,ןתנית החכוה םשל ."הניקת תואירב םע םייאלקחה תוזוחמה" לא האושה

 : 1861 תגשמ ולש ןובשחוךידה ךותמ האבה

 גוס
 תוקסעתהה
 םישנה לש

 םישנה זוחא
 תורגובמה
 תוהסעומה

 .טקאפונאמב

 התומתה־רעש
 תואירמ

 לכל תועוגנ
 םישנ 100000

 זוחמה םש
 התומתה רעש

 תואירמ
 לכל תועוגנ

 םידגג100.000

 םירבגה זוחא
 םירגובמה
 םיקסעומה

 .טקאפוגאמב

 14,9 593 ןאגיו 644 נ 8,0 הנתוכ

 42,6 708 ןראבקלב 734 34.9 הנתמ

 37,3 547 סקאפילה 564 20.4 קורס רמצ

 41,9 611 דרופדרב 603 30,0 קורס רמצ

 31.0 691 דליפסלקמ 804 0 26 ישמ

 14,9 588 קיל 705 17-2 ישמ

 36,6 721 טנרט־ןופא־קוטס 665 19,3 רמיח .חס

 30,4 726 ןוטנאטסלוו 727 9'13 רמיח .חס

 תוזוחמ הנומש
 340 םיאירב םייאלקח 305

 ,הילגנאב "רמסמה שפוח" ישנא לש םנלצרייא היה לודג המכ ,םיעדוי לכה 176
 תפרצמ אוביה דגב הנגהה םוקמב .ישמה־תיישעת ליבשב ןגמה־סכמ לע רתול וכרטצנשכ

 .תשורחה־יתבב הילגבא־ידלי לש הבגהה־דסוח וז .דרטמל וישכע שמשמ
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 ךמז תא — ״םישנו םיריעצ״ ליבשב — ךופהל אלא אב אל 1850 תנשמ קוחה
 הדובע־ןמזל ׳ברעב 8ן4 דע רקובב תועש 51/2־מ ,תועש הרשע־שמח לש הדובעה
 םתואש ,םידלי ליבשב אל :עמשמ .ברעב 6 דע רקובב 6־מ ,תועש הרשע־םיתש לש
 יתשו הדובעה־תפוקת התוא תלחתה ינפל העש יצח לצנל היה רתומ םג רתומ
 ,ונייה ,םתדובע לש יללכה ךשמה לע רובעל היה רוסא םג םא ,המויס רחאל תועש
 יחקפמ ול ושיגה קוחה לע םירחבנה־תיבב םיחוכיוה תעשב .םויב תועש 6*4
 .המע האיבמ הלקת התואש ,םיריפחמה םיתוויעה לע תיטסיטאטס הריקס היישעתה
 תדובע תא החעוה תונשב תולעהלו רוזחל הפיאשה הברא םירתסמב יאושל
 ךשמב תואיצמה .םידליה לש םתרזעב — םויב תועש 15־ל דע םירגובמה םילעופה
 תמחמ ,חרכהב ,לשכנ אהי ןויסנ ותוא יכ ,החיכוה ךכ־רחאלש םינשה שולש
 תפסותכ ,1853 תנשב ףוס־ףוס אב ךכיפלו .177םירגובמה םילעופה לש םתודגנתה
 לש םתדובע תחיתפ ינפל רקובב םידליב שמתשהל ןיא״ש ,רוסיאה ,1850 קוחל
 הדובע,ד־קוח רידסה ךליאו ןאכמ ."וז לש המויס רחאל ברעבו םישנהו םיריעצה
 ללכה ןמ םיאצויל טרפ ,ותורמל םיפופכה היישעתה יפנע לכ ליבשב 1850 תנשמ
 ,ןושארה הדובעה־קוח םסרפתנש םוימ .178םילעופה לכ לש הדובעה־םוי תא ,םיטעומ

 .179האמה תיצחמ וישכע הרבע
 קקחנשמ םינושארה הימוחתל ץוחמ הדובעהדוקוחת האצי הנושארה םעפב
 ־תרומ .1845 תנשמ ("?1'1נב1:ג¥01י1<8י ^01״)״הנתוכב םופד־־תדובע רבדב קוחה״
 ,דרוש לכ ךותמ הלועו תעקוב ,הזה שדחה "ףוריטה" תא ןוהה לביק הבש ,חורה
 דימעמו םישנלו 13—8 ינב םידליל הדובעה־םוי תא ליבגמ הז קוח ! קוחבש הרושו
 קוחה .תוחוראל הבוח־תקספה לכ ילב ,ברעב 10־ו רקובב 6 ןיב ,תועש 16 לע ותוא
 .180קספה אלל הלילו םמוי הלעמו 13 ינבמ םירבג םילעופ תורירשב דיבעהל ריתמ

 .181יראטנמאלראפ לפנ־דלי הז היה
 .31 ׳מע ,״1853 לירפאב 30־ל דכו תוח״וד" 177

 ,םינתשרח המכ וסינ ,1860־1 1859 ,הילגנאב הנתוכה תיישעת לש אישה תונשב 178
 ,םירגובמה םירבגה /ובו םיווטה תא עינהל ,ןמז־תפסות דעב הובג רכש לש יותיפה :תרזעב
 תונוכמה לע םיחיגשמהו 111.רת0-ג1111ס . די־תונוכמב םיווטה .הדובעה־םוי תא וכיראיש
 ,םהיקיסעמל ריכזת םצירהב ,הז יוסינל ץק ומש [361£-^01;01• מ1111(ג61,8] תויטאמוטואה
 םירושק ונאש דועבו ;הסמעמל ונל ויה םייחה יכ ,שרופמב רמאנ״ :ראשה ןיב רמאנ ובו
 םיאור ונא ,ץראב םילעופה ראשמ רתוי עובשל (תועש 20) םיימוי טעמכ הכאלמה־יתב לא
 קזנ האיבמה ,הטיש םימייקמו־םידימתמ ונאש םיאצומ ונאו !הנידמב םיטולהכ ונמצע תא
 םעש ,בר דובכ ךות העדוה ךכב םכל תרסמנ ןכ לעו ...ונירחא ואוביש תורודלו ונמצעל
 תועש 60 קר דובענ הנשה־שאר לשו הדילה־גח לש ארגפה־ימי ירחא ונתדובע שודיח
 לירפאב 30־ל דכו תוה״וד") ".יצחו העש לש הקספהב ,6 דע 6־מ וא ,רתוי אלו ,עובשב

 (.30 ׳מע ,״1860

 ןובשחו ןידה הוושה ,קוחה לש וחוסינ םצעמ םיעבונה.,קוחה תוויעל םיעצמאה לע 179
 הכותבו ,(1856 טסוגואב 9) ״תשורחה־יתב ליבשב תונקת לש םיקוח״ :טנמאלראפה לש
 ולכוי םיחקפמהש ידכ ,תשורחה־יתב־יקוח ןוקיתל תועצה" :רנרוה דרנואיל תאמ תורעה

 ".דואמ דע טשפתנ וישכעש ,יקוה־אלה שומישה תא עונמל
 6־מ הלעמו 8 ליגמ םידלי (1857) הנורחאה הנשה־תיצחמב וקיסעה יזוחמב םנמאו״ 180

 (.39 דנע ,״1857 .טקואב 31־ל דכו תוח״וד״) ״.ברעב 9 דע רקובב
 תניחבמ ןה ,ןולשכ אלא וניא ודוה־יגיראל סופדה־יתב רבדב קוחהש ,םידומ לכה" 181
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 הדלבעה־םוי .8

 ויהש ,םילודגה היישעת,דייפנע םתואב ונוחצנ תא הז ןורקע גגח ןכ יפ לע ףאו
 —1853 םינשה ךשמב האלפנה םתוחתפתה .שדחה רוצייהךפוא לש ותריצי רקיע

 תא החקפ ,היישעתה־ילעופ לש תירסומהו תינפוגה םתייחת םע דיב די ,1860
 תונש םישימח ךשמבש ,םמצע היישעתה ילעב .םיטושבש־םיטושה לש םהיניע
 םייקוח םיגייס ,העיספ רחא העיספ ,םהידימ חוכב איצוהל הלע תיחרזא המחלמ
 "םיישפחה" רוצייח־יפנע ןיבו םהיניבש דוגינה לע הנאגב וארה ,הדובעהרכוי רדסהל

 1ז הרכה יכ ,זירכהל וזפחנ "תינידמה הלכלכה" לש םיעובצהו .182לוצינל ןיידע

 לש רתויב־יגייפוא שוביכ אלא הניא קוחה יפל רידס הדובעימוי עובקל ךרוצב
 ךיאש חרכהל וענכנ היישעתה־יליאש רחאל יכ ,לקנ ןובנל תעד .183םהלש "עדמ״ה
 העש התואו ,ןוהה לש ותודגנתה חוכ טעמ־טעמ ךלהו־שת ,ומע ומילשהו וענמל
 םתירביילעב רפסמ הברתנש ךות ,םילעופה דמעמ לש ותפקתהדדוכ לדגו־ךלה הפוג
 תרבתסמ ןאכמ .ןירשימב הז ןיינעב תוברועמ ויה אלש ,תוירוביצה תובכשה ןיבמ

 .ךליאו 1862 תנשמ ךרעב הריהמה תומדקתהה

 1859 תנשמ תשורחהייתב־קוחל 184ןובילהו העיבצה יתב ופפכנ 1860 תנשב

 ךידה תמחמ .םייברגלו הלמלמל תשורחה־יתב לע םג הז קוח לח 1861 תנשבו
 הלרוגב םג הז רבד לפנ ,(1863) ״םידליה תקסעה רבדב הדעוה״ לש ןושארה ןובשחו
 תיישעת ,(דבלב תורדקה לע אלו) רמיחה־תורוחס לכל הרוטקאפונאמה לש
 יתריזג ,ןיטיפטל תשורח־יתב לע ,םירודכ־יקיתרנ ,םיתיצמל םייוסיכ ,םירורפגה
 םשב םיללכנה הדובע־יכילהת המכו המכ לעו ,(£11811^1101111111^) ןיסולפה

 ,״1862 ,טקלא 31~ל דכל תוזד״וד) ״.ובש הנגההרתונקת תניחבמ ןחו תויכוניחה ויתונקת

 (.52 ׳טע

 ול ריכזמ "סמייט" .1863 סראמב 24־מ "םמייט״ל ובתכמב ר ט 1 פ .א ,לשמל ךכ 182

 .תדעשה־רשע־קוח דגנ טינתשרחח לש םתודרמתה תא

 תודלות" ורפסב ק ו ט לש הדובעביףתוש ,׳ץ ר א מ ו י נ .ו רמ ,ראשה ןיב ,ךכ 183
 תושעל םיצלאנשכ ,רבדה בשחיי תיעדמ המדיקל םולכ .רפסה לש ל״ומהו ,"םיריחמה

 ?להקה תעדל בליךרומ ךות םירותיו

 הדובעה־םוי יכ ,עבוק ,1860 תנשב אציש ,העיבצהו ןובילה תיישעת לע קוחה 184

 דומעי 1862 טסוגואב 1דמ ,תועש 12 לע ,העש יפל ,1861 טסוגואב 1־ב דומעיו תחפוי
 .תדתבש״יבדעל יצחו תועש 7ד הדובעה־ימיל יצחו תדעש 10 ,ונייה ,תועש 10 לע ןיטולחל

 םינתשרחה םינודאה .הנשיה הידמוקה בוש הרזח ,1862 תילרוג הנש התוא העיגהשמ דא
 םיריעצ םישנא קיסעהל הדיחיו תחא הנש דועל השריש ,טגמאלראפל השקב־בתכ ושיגה
 ןורתי הז ירה (הנתוכה תקוצמ ןמז הז היה) םייקה בצמב" ...תועש 12 ךשמב םישנו
 השגוה ."תאזכ תעל רכש לבקלו םויב תועש 12 דובעל םילוכי םהש םילעופה ליבשב לודג
 ".העצהה הלשכנ היטוקסב ךובילה־ילעופ לש םתלומעת תמהמ קרו" ,הז ןיינעב קוחדועצה

 ידי לע וז ךרדב הכוהש רחאל ,ןוההו (.15 ,14 ׳םע ,״1862 .טקואב 31יל דכו תוח״וד")
 ,ןיד־יעדוי לש םהיפקשמ תרזעב ,וישכע הליג — םמשב רבדל רמייתהש ,םמצע םילעופה
 תעמתשמה ןושלב "הדובעה תנגה" ןעמל טבמאלראפהייקוח לככ חסונש ,1860 תנשמ קוחה יכ
 םילעופה תא ותעפשה ללכמ איצוהל תונמדזה שמשמ ,םישדהה־לובלב ידכ דע םינפ־יתשל
 ,הילגנאב קוההדודנדטלשו .["031611(161613״ 311(1 "8מ1811618״נ״םימייסמ״הו ״םיצהגמה״

 "ףוליס ותוא ["0031111011 ?1633״] יחרזאה ןידה־תיבב ורשיא ,ןוהל םינמאנ םידבע דימתמ

 התנוכש ,ךכ לע דואמ רעטצהל שיו ...הריתי הדימב שפנדדפמ ידיל ואב םילעופה" .ןיד
 (.18 ׳מע ,םש) ״.תשבושמ הרדגה תמחמ ןולשכ ידיל עיגת הקוחתה לש הרורבה



 טלחומה ךרעה־ףדוע לש ורוציי

 תחת ןובילה" םידחוימ םיקוחל ופפכנ 1863 תנשב .(61118111פ8) ״רמג־תודובע״
 לש םתדובע ,ראשה ןיב ,רסוא ןושארה קוחה ;זוייפאה־יתבו 185"םימשה תפיכ
 רסוא ינשה קוחהו (רקובב 6 דע ברעב 8־מ) הלילה תועשב םישנו םיריעצ ,םידלי
 בושנ דועו .(רקובב 5 דע ברעב 9־מ) 13 ליגמ הטמל םיפואדווילוש לש םתדובע
 ומייאש תועצה — ליעל תרכזנה ,הדעו התוא לש רתוי תורחואמה היתועצהב ןודנו
 ,תואלקחה ןמ ץוח ,הילגנאבש םיבושחה היישעתה־יפנע לכמ "שפוח",ד תא לוטיל

 •*185"הלבוההו תורכמה

 לע 1860 לש קוחה תלועפמ וטמתשנ ״םימשה־תפיכ תחת ןובילל״ םילעפמה־ילעב 185
 הלגתנ רקשה .הלילדודובעל םישנ םיקיסעמ םה ןיאש .,רקש־תנעטב — ךובילה־ילעפמ"
 ויתוגשהמ ,םילעופה־יריכזת ידי לע ,טנמאלראפה חפקתנ הז םעו ,תשורחה־יתב יחקפמ ידי־לע
 הז רורויא־לש ןובילב .תורירק אשד־תואנ לש ןקירב ,לוכיבכ ,"םימשה־תפיכ תחת ןוביל" לע
 םהב תודבועש ,טייהנראפ תולעמ 100 דע 90 לש חרוטארפמטב ,שוביי־ירדחב םישמתשמ
 תיעראה החירבה ליבשב ינכטה יוטיבה הנה — ("00011112״) רוריק .תורוחב רקיעב
 90 דע 80 לש םוח .שובייה־ירדחב תורוחב הרשע־שמח״ .ץוחבש ריואה לא שובייה־רדחמ
 .[031111)1:108— טסיטאב] ךלכ ליבשב —רתויו תולעמ 100 לש ;דב ליבשב — תולעמ
 וזכרמבש ,ךרעב תועבורמ תומא 10 לש רצ רדחב תורדסמו תוצהגמ תורוחב הרשע םיתש
 שבייל ידכ ארונ לבה טלופש ,רונתל ביבסמ תודמוע תורוחבה .קינחמו־רוגס רונת דמוע
 םא .לבגומ וניא הלאה "םיידי״ה ליבשב תועשה רפסמ .תוצחגמה ליבשב ךלפה תא רהמ
 תוח״וד") ".הלילה־תוצחב 12 וא 9 דע הז רחא חזב םיבר םימי תודבוע ןח ירה ,חרופ קסעה
 ליבשב תודחוימ תועש תונתינ ןיא" :ריהצמ אפור (.56 ׳טע ,״1862 .קואב 31־ל רכו
 תולעופה לש ןהידי םא וא ,אושנ ילבל הובג השענ םוחה םא ,ךא ;םוחה תא גיפהל
 לופיטב יתפסאש ,ןויסנה ...םידחא םיעגרל תאצל ןהל רתומ ירה ,העיזמ תוכלכולמ תושענ
 וניא ןתואירב בצמש ,יתעד תא עיבהל ינצלאמ ,רונתה דיל תודבועה תולעופה לש תולחמב

 תייווטל תשורח־תיבב תודבועה תולעופה לצא תמייקה המר התואל םינפ םושב עיגמ
 ןהש — סנבור לש וירויצ חסונב — תולעופה בצמ תא רייצ ,טנמאלראפל וריכזתב ,ןוההו)
 ,תונופמסה־תלחמ ,תפחש :ןהיניב רתויב תוטלובה תולחמה (!ליגרה ןמ הלעמל תואירב
 תומרגנ ןלוכש ינרובס .ןורגשה־תלחמו רתויב־חארונה התרוצב הירטסיה ,םחרה־תלחמ
 תוקוסע םהבש םירדחב רשא ,רתויב־םמוחמה ,םהוזמה ריואה ידי לע ,ןיפיקעב וא ןירשימב
 ריואח ינפמ ןהילע ןגהל ידכ ,הקיפסמ הדימב םיחונ םידגבב רוסחמ ידי לע ןכו ,תולעופה
 ,1860 תנשמ קוחל תפסותה לע (.57,56 ׳טע ,םש) ״.התיבה ןתריזחב ףרוחב חלהו רקה
 — ״םימשה תפיכ תחת ןוביל״ה ילעפממ בלה־יבוט םינודאה לש םנוצר דגנ חוכב האצוהש
 התוא םילעופל ןתיל חילצה אלש דבלב אל קוחה" :רומאל תשורחה־יתב יחקפמ םיריעמ
 ץוחש ,תאזכ הרוצב חסונמה ...ףיעס ליכמ אוהש אלא ,לוכיבכ קינעהל ךירצ אוהש ,הנגה

 ללכב ףופכ אהיש לעופ ךל ןיאש ,המוד — ברעב 8 ירחא םתדובעב םתוא םיספותש הלאמ
 החכוחה־ךרד ירה ,[8 העש ירחא] ותדובעב אוהש־ימ םיאצומ םא וליפאו ;הנגהה תונקתל
 :ןכבו" (.52 ׳טע ,םש) ״.ןישנוע לש ןיד־קספ גישהל ןיא טעמכש ,ךכ ידכ דע תקפקופמ
 ןיא — תירסומ וא ,תינאמוה הרטמ וזיאל ףאושה קוחכ ,תורטמהו תופיאשה לכ תניחבמ
 לש ושוריפ ןיאו — השרמ אוה םא ,ינאמוה קוח ול אורקל השק ירהש ;ןולשכ אלא ןאכ
 בצמ יפל ,תוחורא ילב וא םע ,םויל תועש 14 ודבעי םידליו םישנש — תופכל אלא הז
 סחי אלב ,ליגה תניחבמ הלבגה אלב ,ל״נה תועשה רפסממ רתוי דוע ילואו ,םירבדה
 הב ,הביבסב רשא תוחפשמה לש םיילאיצוסה םיגהנמב תובשחתה אלבו ,ןימה תניחבמ

 (.40 ׳מע ,״1863 לירפאב 30־ל רכו תוח״וד״) ״.הלאכ [ןוביל ילעפמ] םילעפמ םיאצמנ
 הלח בוש ,טסקטב םינתינה םירבדה ובתכנשכ ,1866 זאמ (/ב הרודהמל הרעה) 1־185

 .רוחאל הגיסנ
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 הדובעה־םוי .8

 הקיחתה לש תרזוה־העפשה .ןיקתה הדמעה-פוי לע קבאמה .7
 תורחא תוצרא לע תילגנאה תיתשרחה

 ונכות אות ,הדובע־ףדוע לש ותקופת וא ,ךרעה־ףדוע־רוציי יכ ,רוכז ארוקה
 יוניש לכמ תעדה תא חיסהל םא — יטסילאטיפאקה רוצייה לש ותילכתו ילוגסה

 .ןוהל הדובעה לש התופיפכ ךותמ תולעל יושעה ,ופוג רוצייה־ןפוא לש בוציעב
 ,יאמצעה לעופה קר ,ןאכ דע הונחתיפש הפקשהה־תדוקנ ךותמש ,רוכז אוה ןכו
 ־אשיל הרוחס־רכומ תקזחב לוכיש אוה ,קוחה יפל ומצע תושרב דמועה אליממו
 דצמ ישארה דיקפתה דעונ תירוטסיהה ונתריקסב םא ,ךכיפלו .ןוהה־לעב םע ןתילו
 םמצע תושרב םידמוע־יתלב לש םתדובעל ינשה דצה ןמו ,תינרדומה היישעתל דחא
 לש דחוימ םוחת אלא הנושארה ונל השמיש אל ירה — תיטפשמו תינפוג הניחבמ

 .הטיחס התואל רתויב־קהבומ לשמ אלא היינשה השמיש אלו ,הדובע־תטיחס
 תודבועה לש טושפה ןפוריצ ךותמ אצוי ירה ,רחואמה תא םידקהל אלב ,ךא

 :תוירוטסיהה
 רוטיקה ,םימה ידי לע הכפהמה הנושארל ןהב הלחש ,תוישעתב :תישאר
 הייווטה יתבב ,ונייה ,ינרדומה רוצייה־ןפוא לש הלא תונושאר תוריציב ,תונוכמהו
 לש רציה ןקופיס לע הליחת אב םש — ישמלו ןתשפל ,רמצל ,הנתוכל הגיראהו
 רוצייהךפואב םייונישה .תוגייתסה אללו הדימ אלל הדובעה־םוי־תכראתל ןוהה
 םהדנה ,186םינרציה לש םיילאיצוסה םיסחיב םייונישה ךכל םאתהבו ,ירמוחה
 חוקיפה תא ,ךכל דוגינב ,ןכמ־רחאל םיררועמו ,הדימ־אלל תוויע ותוא םירצויש
 ורידסמ ,ובש תוקספהה לע הדובעה־םוי תא קוחה לש וחוכב ליבגמה ,יתרבחה
 הנושארה תיצחמה ךשמב ,הז חוקיפ ונל הארנ ךכיפלו .הדיחא הרוצ לע ודימעמו
 תא הז חוקיפ שבכשמ .187דבלב לרכה־ןמ־תאצוי הקוחת תניחב ,19־ה האמה לש
 לש וחורמ ךותל וסנכנ םייתניבש ,הלגתנ שדחה רוצייה־ןפוא לש יאמקה םוחתה
 ,תורוטקאפונאמ םג אלא ,םירחא רוציי־יפנע המכו המכ קר אל שממ היישעתה רטשמ
 תואנדס ,תורדקל הדובע־יתב ןוגכ — ,ןתדובע־יכרדב רתוי וא תוחפ ונשייתנש
 ,ףוסלו ,הייפאה־יתב ןוגכ ,תונשונ־תונשיי די־תמאלמ ףאו ;הלאב אצויכו ,תיכוכזל
 ןלוכ — ,188םירמסמו םיד תיישע ןוגכ ,תיתיב־תדובע יורקש המ וליפא ,הפו הפ
 ךכיפלו .תשורחה־תיב ומכ שממ יטסילאטיפאקה לוצינל רבכמ הז ויה תונותנ
 םוקמבו ;"ללכה ןמ אצוי" לש הנויבצ תא העמק־העמק טושפל הקוחתה הכרטצנ
 לע זירכהל הכרטצנ ,הילגנאב ןוגכ ,יטסיאוזאק־יאמור חסונב תגהונ הקוחתהש

 .189אוה (^01:017) תשורח־תיב ינומלא וא ינולפ הדובע־תיבש ,הנוצרו התעד
 אלא ,דתיה אל (םילעופו ןוה־ילעב) וללה תודמעמה ןמ דחא לכ לש םתוגהנתה" 186
 (.113 ׳מע ,״1848 .טקואב 31־ל ׳וכו תוח״וד״) ״.הכותל ועלקנש ,תיסחיה היצאוטיסה תאצות
 תרזעב ליטסקט־ירצות תנקתהב ויה םיכורכ ,הלבגהה םהילע הלחש ,םיקוסיעה" 187
 לוחיש ידב ,םהל ףופכ תויהל דייצ קוסיעהש ,םה םיאנת ינש .םימה־חוכ וא רוטיקה־חוכ
 םימיוסמ םיביס לש דוביעהו ,םימה־חוכב וא רוטיקה־תוכב שומישה ,ונייה — חוקיפה וילע

 (.8 ׳מע ,״1864 .טקוא 31־ל דכו תוח״וד״) ״.טוריפה יפל
 ־םינידב רתויב ךרע־רקי רמוח אוצמל שי תיתיב־היישטת היורקה וזב בצמה לע 188

 ".םידלי תקסעהל הדעוה" לש םינורחאה תונובשחו
 ,םינוש קוסיע־יפנע םיפיקמ ...(1864) הנורחאה תובישיה־תנוע לש םיקוחה״ 189
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 טלחומה ךרעה־ףדוע לש ורוציי

 המחלמה ןכו ,םידחא רוציי־ינפואב הדובעה־םוי רדסה לש ויתודלות :תינש
 לעופה יכ ,לילעב תודיעמ — םירחא רוציי־ינפואב הז רדסה לע ןיידע השוטנה
 תודגנתה־אלב ענכנ ,ותדובע חוכ .לש "ישפח״ה רכומה תקזחב לעופה ,דדובה
 :ןאכמ .תורגבתה לש תמיוסמ הגרד ידיל הז עיגמשמ ,יטסילאטיפאקה רוצייל
 תוחפ השובכ ,תכשוממ םיחרזא־תמחלמ לש .דירפ אלא הניא ןיקת הדובע־םוי תריצי
 החתפנ וז המחלמו ליאוה .םילעופה דמעמ ןיבו ןוהה ילעב דמעמ ןיב ,רתוי וא'
 ,וז לש התדלומב הליחת תחקלתמ איה ירה ,תינרדומה היישעתה לש הפקיהב.
 דמעמ לש קר אל םימחולה־יצולח ויה םילגנאה היישעתה־ילעופ .190הילגנאב
 םינקיטרואיתה םג ןכו ;ללכב ינרדומה םילעופה דמעמ לש אלא ,הילגנאב םילעופה
 אצי הז םעטמ .191ןוהה לש ותרות לע המחלמ ושידקהש םינושארה ויה םכותבש
 הפרח יכ ,הילגנאב םילעופה־דמעמ לע הירוטלדב רוי היישעתה לש ףוסוליפה
 דוגיגב "תשורחה־יתב־יקוח לש תודבעה" תא ולגד לע םשרש 1ל איה החמית־לב

 .192"הדובעה לש תמלשומה התוריח" ןעמל םחלהל ויצלח רבגכ רזאש ,ןוהל

 ידכ ראורבפ תכפהמל התיה הקוקז .הילגנא ירחא הטאל תררגנ־תעלוצ תפרצ
 .ילגנאה ורוקממ הברהב יוקלה ,193תועשה־הרשע־םיתשרלוח תא םלועל איבהל

 העונת קינעהל ידכ ,ינאכמ חוכב שומישהו ;הברהב םילדבנ םהב םיגוהנה םיגהנמהש
 ןבומב היהיש ידכ לעפמל ול םישורדה תידוסיה דהא ,םדוקמכ ,שמשמ וניא בוש ,תונוכמל

 (.8 ׳מע ,״1864 .טקואב 31־ל רכו תוה״וד״) ״.דושורח־תיב, — יקוח.
 .וז העונת לש ץמש הב אצמת אל ,יתשביה םזילארבילה לש ןדע־ןג ותוא ,היגלב 190
 לש לדבה אלל םילעופ םיכלוהו־םיכרצנ ,הב רשא תוכתזנה־זחרכטבו סחפה־זחרכזנב וליפאו
 לכ ןיב .ןונזה־תפוקת יבגלו ןמזה־ךשמ יבגל רומג "שפוח" ךות ,םיליגהדווגרד לכמו ןימ
 הטמל תורענ 44־ו םירענ 135 ,םישנ 88 ,םירבג 733 :שי ןאכ םיקוסעה םילעופ 1000.
 98 ,םישנ 149 ,םירבג 668 :םילעופ 1000 ןיב אצומ התא רכו תוכתמה־ינשבכב ;16 ליגמ
 לש םוצע לוצינ דעב ךומנ דכש :ךכל דוע ףסוהו .16 ליגמ הטמל תורענ 85־ו םירענ
 .ליש 1 ,רבגל םיסנפ 8־ו .ליש 2 םויל עצוממב — םירגובמ־אלו םירגובמ הדובע־תוחוכ
 תנשב היגלב הגישה ירה הז תרומת דא .רענל םיסנפ 2*4־1 .ליש 1 ,השאל םיסנפ 8ד
 ,םחפ לש — יוושבו תומכב הלפכה — אוציה תלפכה טעמכ ,1850 תנש תמועל ,1863

 .רכו לזרב

 תאזה האמה לש ןושארה רושעה ירחא רצק ןמז ,ןאו א ט ר בור אבשמ 191
 וז ותעד לע דמעש קר אלו ;הדובעה־םוי תלבגהב חרכהה רבדב הרכה ידיל ,[19־ה]
 ותשרח־תיבב תועשה רשע ןב הדובעה־םוי תא השעמל גיהנה םג אלא ,תינויע הניחבמ
 וגעלש םשכ שממ ;תיטסינומוק .דיפוטואלכ ךכל םיגעול ויה ירה — קראנאל־וינב רשא
 וגעלש םשכ שממ ;״םידליה־ךוניח םע תיביטקודורפה הדובעה תורשקתה״ רבדב ושודיחל
 — הנושארה היפוטואה הזה םויכ .םלועל םאיבה אוהש ,םילעופה לש םיביטארפואוקה־יקסעל
 ־יתב־יקוח" לכב איה תיתשר הרמימ — היינשה היפוטואה ;תשורחה־יתב ליבשב אוה קוח
 םייניע־תוסכ וליפא תשמשמ תישילשה היפוטואהו ;["!זי&ס^סתג׳' ^18"] ״תשורחה

 .םיינויצקאיר תואמר־ישעמל

 ,11 דרכ ,1836 סיראפ /׳תורוטקאפונאמה לש היפוסוליפ״ :(יתפרצ םוגרתב) רוי 192
 .רכו 77 ,67 ,40 ,39 ׳מע

 ,הקיטסיטאטסל ימואלניבה סרגנוקה" לש [00ז111)1נ6 11611(111] ןובשחו־ןידב 193
 ־יתבב תימויה הדובעה ךשמ תא םצמצמה ,יתפרצה קוחה" :ראשה ןיב ,בותכ ״1855 סיראפ
 ־יקרפל) תומיוסזנ תוביצי תועשל הדובעה תא ליבגמ וביא ,תועש 12־ל הכאלמ־יתבבו תשורח
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 ,דדובעה־םוי .8

 היתונורתי תא םג הטילבהו תפרצ לש תינכפהמה ךרדה האב ןכ יפ לע ףאו
 אלל ,תשורחה־יתב לכו הכאלמה־יתב לכ לע איה הליטמ דחא די־יחמב .םידחוימה
 דגנ תעתרנ תילגנאה הקוחתה ולאו ;הדובעה־םוי לש הלבגה התוא ,לדבה םוש

 תדתעתמ איה הנהו ,רחא ףיעסב םעפו הז ףיעסב םעפ ,תוביסנה ץחל ינפמ הנוצר
 תרותב יתפרצה קוחה זירכמ ינש דצמ .194שדח יטפשמ יקירס־יקוב דילוהלו־רוגדל
 תושרב םידמוע םניאש םיריעצ ,םידלי םשב קר הילגנאב גשוהו שבכנש תא ןורקע
 קוחכ גהונ היהיש םישרוד תוירבה וליחתה םינורחאה םימיב קרו ,םישנו םמצע

 .195יללכ
 ,הקותישב תיאמצע םילעופ־תעונת לכ הדמע הקירמא־ןופצ לש תירבה־תוצראב
 לכות אל .הנידמה ןמ קלחב הקילבופרה לש הינפ תא הריחשה תודבעהש ןמז לכ
 לש הדובעה לע ןולק־תוא ןתינש םוקמב ,ןבל רוע ינב לש הדובעה המצע ררחשל
 .םישדח םיריעצ םייח דימ ולעורחמצ תודבעה לש התתימ םע םלוא .רוחש רוע ינב
 ,הדובע־תועש־הנומשל הלומעתה !דתיה םיחרזאה־תמחלמ לש ןושארה הירפ
 דעו יטנאלטאה סונייקואה ןמ ,ךרדה־תציפק ןיעמ ,רטק לש תוריהמב הטשפתנש
 יללכה םילעופה־סרגנוק .הינרופילאקל דעו דנלגגא־וינמ ,טקשה סונייקואל
 — ונימי לש הלודגהו הנושארה העיבתה״ :זירכמ (1866 טסוגואב 16) רומיטלבב
 אציי :איה — תיטסילאטיפאקה תודבעה ןמ תאזה ץראה תדובע תא ררחשל ידכ
 .תינקירמאה תירבה לש תונידמה לכב תועש 8 לש ןיקת הדובע־םוי עבקיש ,קוח
 ותואב .196"הראופמ הרטמ התוא גשותש דע ,וניתוחוכ לכ תא רוזאל רמוא ונרמג

 םינתשרההמ קלח .ברעב 9־ו רקובב 5 ןיב ןמזה־קרפ עבקנ םידלי־תדובע ליבשב קר ;(ןמז
 אלב דיבעהל ידכ ,םהל הנקמ תונוסא־תרה הקיתש התואש ,וז תוכזב ,אופיא ,םישמתשמ
 ,תונוש םילעופ־תורמשמ יתשב םישמתשמ םה דכ םשל /א םוי דבלמ ילוא ,םוי־םוי הקספה
 תכשמנ לעפמב הדובעה דא ,תועש 12־מ רתוי ,דכאלמה־תיבב תראשנ הניא ןהמ תחא לכש
 תינסרהה התעפשה" דבלמ "ו תוינאמוהה םג םולכ דא ,וקופיס לע אב קוחה .הלילו םמוי
 ףותיש לש תנכוסמה העפשהה" םג תשגרומ ,"םדאה לש םזינאגרואה לע הליל־תדובע לש

 ".ההכ רוא םיראומה הכאלמ־יתב םתואב הלילב םינימה ינש
 ןוביל לעפמב קסוע אוהש ,תשודהה־יניינב םתואב דהא ןתשרח שי יזוחמב ,לשמל" 194
 לע קוחה, יפל םיגירא סופדב קסוע אוהו /העיבצו ןוביל ילעפמ לע קוחה, יפל העיבצו
 ח״וד) "׳תשורהה־יתב קוח, יפל [1111181161•] םיגיראה תמלשהב קסוע אוהו ,׳סופד ילעפמ
 לכ תא הנומ אוהש רחאל (.20 ׳מע ,״1861 .טקואב 31־ל דכו תוח״וד״ב רקייב רמ לש
 ,םיאור" :רקייב רמ רמוא ,ןאכמ םיעבונה םיכוביסה תאו ,דלא םיקוחבש תונושה תונקתה
 — הלאה טנמאלראפה־יקוח תשולש לש םתמשגה תא חיטבהל ,חרכהב ,השק המכ ,אופיא
 — ןידה־יעדוי םינודאה ליבשב חיטבמ קוחהש המ ךא ״.קוהה תא ףוקעל ןתשרחה הצור םאב

 .ןידה־יתבב םיטפשמו םיניד םה ירה
 ןוהה לש) וללה תונעטה" :םירמואו תשורחה־יתב יהקפמ ,ףוס־ףוס ,םיזיעמ דכו 195
 לש לודגה רקיעה ינפמ הדצה־וקחדייש הרכהה ןמ (הדובע,ררבוי לש יקוחה םוצמצה דגנ
 ,דז לש ונמזו ,ולעופ תדובע לע ןודאה לש ותוכז הלדה וב ,ןמז שי ...הדובעה־תויוכז
 .טקואב 31־ל דכו תוח״וד") ".חוכ־תסיפא לש הלאש ןאכ ןיא םא םג ,אוה ולש בוש ןורחאה

 (.54 דנע ,״1862
 הטישה יפל שרדנה ,הדובעה־ןמז יכ ,הזב םיריהצמ ,קרקנאד ילעופ ,ונא" 196
 דוע אלו ,ךוניחלו החונמל ןמז םוש לעופל חינמ אוה ןיא יכו :ידמ רתוי ךורא ,תמייקה
 שממ תודבעמ הברה בוט וניאש ,דובעיש לש בצמב ותוא עיקשמ הזש אלא
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 טלחומה ךרעה־ףדוע לש ירוציי

 סרגנוקה] ךנגב "ימואלניבה םילעופה־סרגנוק" טילחה (1866 רבמטפס תליחת) ןמז
 ונא" :ןודנולבש תיללכה הצעומה תעצה יפל ,[תימואלניבה םילעופה־תודגאתה לש
 תופיאשה ראש לכ וידעלבש ,םדקומ יאנת לעכ הדובעה־םוי תלבגה לע םיזירכמ
 יקוח גייס ושמשי הדובע־תועש 8 יכ ,םיעיצמ ונא ירהו ...ןולשכל תונודינ רורחשל

 ."הדובעה־םויל
 החמצש ,יטנאלטאה סונייקואה ירבע ינשמ ,םילעופה תעונת :ןכ־יכ הנה
 םירבדה תא תלבקמו־תמייקמ ,ןפוג רוצייח־יאנת ךותמ תיביטקניטסניא התלעו
 תועיספ" :סרדנואס .י .ר הילגנאב תשורחה־יתב לע חקפמה םהילע זירכהש
 ,החלצהל איהש לכ הנקת ךות ןמישגהל ןיא םלועל ,הרבחה לש התנקתל תושדח

 וגייס תא תונדפקב רומשל וחירכיו הדובעה־םוי תא הליחת וליבגי ןכ־םא אלא
 .197"יקוחה

 הדובעה־ךילידת ךותמ ונלש לעופה לש ותאיצי ירה אלש ,תודוהל חרכהה ןמ
 לש םילעב לומ "הדובע־חוכ" הרוחס לש הילעבכ דמע קושב .םשל ותסינכ ירהכ
 תא ןוהה־לעבל רכמ ויפלש ,הזוחה .הרוחס לעב לומ הרוחס־לעב ,תודחא תורוחס
 .ונוצרכ ופוגב תושעל ישפח אוהש ,ןבל יבג לע רוחש ,לוכיבכ ,דיעה ,ותדובע־חוכ
 ותפוקתלש ןמזה יכ !רקיע־לכ ״ישפח ןכוס״ היה אל יכ הלגתנ ,קסעה רמגנשמ
 רוכמל אוה סונא ותפוקתלש ,ןמזה אלא וניא ,ותדובע־חוכ תא רוכמל ודיב תושרה
 לוצינל ראשנ דוע לכ" ונממ הפרי אל ומד ץצומש ימ השעמלש ;198ותדובעדווכ תא■
 ־שחנ ינפמ םתנגהב םילעופה םיצור .1""םד לש תחא הפיט ,דחא דירו ,דחא רידש
 ־קוח דמעמכ ףקותב־גישהלו ,ףתכ־לא־ףתכ ,דכל׳תהל םה םיבייח — םהירוסי
 ־הזוח יפל ,רוכמלמ םמצע דעב םג רודגתש ,המצוע־תבר תיתרבח רדג ,הנידמה
 םוקמב .20"תודבעלו תוומל םהיאצאצ תאו םמצע תא לאטיפאקה םע ןוצרמ

 !זז םעטמ .("3 0011(11110:11 01: 86נ:וז1{;11<16 1)111; 1111:16 1)61161־ 1113,11 813גז61י7•")

 רושיא לבקי הזכ םויש ילארה ןמו ,הדובע~םוי ליבשב תוקיפסמ תועש 8 יכ ,םיטילחמ ונא
 ובא הז םעטמו", ? תובותעה — ריבכ ףונמ ותוא הרזעל םיארוק ונא הז םעטמ * יקוח
 ".םילעופהדוויוכז לשו הדובעהיתבקת לש םיביוא — ונל רוזעל וברסיש ימ לכב הארב

 (.1866 ,קרוידיב תנידמ ,קרקנאדב םילעופה תוטלחה)
 .112 ׳מע ,״1848 .טקואב 31־ל דכו תוח׳דד" 197

 ףסונ ,ולעה (1850 דע 1848 םינשב ,לשמל ,ןוהה לש םינורמתה) וללה תולועפה״ 198
 וברה ךכ לכש ,הנעטה התיה הנוכנ אל יכ ,דוע הרתוסל ןיאש החכוהה תא ,ךכ לע
 םינכוס םהב תוארל שיש אלא ,הנגה םושל םיקוקז םניא םילעופה יכ — העימשהל
 30־ל דכו תוח״וד") ".םהיפא תעיזו םהיפכ תדובע :םהל שיש דיחיה ןיינקה לש םישפח
 ,תישסח ץראב םג ,(ךכ התונכל ללכב רשפא סא) תישפח הדובע" (.45 ׳מע ,״1850 לירפאב
 (.34 ׳מע ,״1864 .טקוא 31~ל דכו תוח״וד״) ״.הילע ןגתש קוחה לש הקזחה ודיל הקוקז
 ילב וא תוהורא םע ,םויל תועש 14 דובעל... — תופכל הז לש ושוריפו — תושרהל״

 (.40 ׳מע ,״1863 לירפאב 30יל דכו תוה״וד״) ״.דכו תוחורא
 .5 ׳מע /׳דכו בצמה,, :םלגבא ך י דדיר פ 199

 ־םדוק תוחוכ־תסיפאל ץק םש" ,ול םיפופכ ויהש היישעתה־יפנעב ,תועשה רשע קוח 200
 ,״1859 .טקואב 31־ל דכו תוח״וד״) ״.תובורמ תועש םדוק םידבוע ויהש םילעופה לש הנמז

 העונתב תונוכמה תקזחה םשל וב שמתשהל ןיא םלועל (תשורחה־יתבב) ןוהה" (.47 דכנז
 ;םיקסעומה םילעופה לש םתוירסומלר םתואירבל םיוסמ קזנ םורגל אלב ,לבגומ ןמזמ הלעמל

 (.8 ,מע ,םש) ״.םמצע לע ןגהל ספרג םה ולכויש ,הזכ בצמב םינותנ םה ןיאו
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 הדובעה־םוי .8

 תוריח־תליגמ האב "הריסמב ןניאש םדאה־תויוכז" לש רדוהמה גולאטאקה

 תעבוקה" איהו ,קוחה יפל לבגומ הדובע־םוי רבדב העונצ !118*118 01131־43]
 ךיישה ןמזה ליחתמ יתמיאו ,לעופה ורכמש ןמזה םייתסמ יתמיא ,ףוס־ףוס תורורב

 .[!יונישה בר המכ] 4^031141110 0111434118 3!> 1110! 201״.דבלב ול

 יעישת קרפ;

 ותומכו ךרעה־ףדוע לש רעשה

 הווה ,הדובעה־חוכ לש וכרע :םימדוקה םיקרפב ומכ ,הז קרפב החנהה תאזו
 וא הדובעה־חוכ לש היצקודורפרל יחרכהה הדובעה־םוימ קלח ותוא ,רמוא

 .עובק לדוג ,ןותנ רועיש אוה — ותקזחהל

 ,ותומכ םג ךרעה־ ףדוע לש ורעש םע דחי ונל הנותנ בוש ,וז החנה ונחגהשמ
 השורדה הדובעה םא .םיוסמ ןמז־קרפב ןוהה־לעבל ול קפסמ טרפה לעופהש וז
 עלס = םיגניליש 3 לש בהז־תומכב תאטבתמ איהו ,םויל תועש 6 ,לשמל ,הלוע
 ןוהה־דרע אוה :וא ,דחא הדובעדווכ לש ימויה ךרעה דחא עלס שמשמ ירה ,דחא
 ךרעה־ףדוע לש רעשה םא :דועו .דחא הדובע־חוכ לש ותיינק םע הערפמכ־ןתינש
 ידכ ךרע־ףדוע לש תומכ רציימ דחא עלס לש הנתשמ ןוה ותוא ירה ,100%, אוה

 .תועש 6 ידכ הדובע־ףדוע לש תומכ םוי־םוי קפסמ לעופה :וא ,דחא עלס

 ,הךובעה־תוחוכ לכ לש ךרעה־ללכל ינוממה יוטיבה אוה הנתשמה ןוהה םלוא

 תלפכמל הווש [הז ןוה לש] וכרעש ,ןאכמ .ןמזב־וב םהב שמתשמ ןוהה־לעבש
 .שומיש ידיל ואבש הדובעה־תוחוכ רפסמב דחא הדובע־חוכ לש עצוממה־ךרעה

 הנתשמה ןוהה תומכ תסחייתמ בוש ,הדובע־חוכ לש 1כרע ןותנ םא :רמוא הווה
 הדובע־חוכ לש םויה־ךרע םא .דחא ןמזב םידבועה םילעופה רפסמ לא רשי םחי
 םוי־םוי לצנל ידכ םיעלס 100 לש ןוה הערפמכ־ןתיל שיש ירה ,עלס 1 = דחא
 .הדובע־תוחוכ נ לצנל ידכ םיעלס נ לש ןוה ןתיל ךירצ וא ,הדובערהוחוכ 100

 הדובעדווכ לש ימויה־ךרעה אוה ,דחא עלס לש הנתשמ ןוה םא :תאז םגו
 "ףדוע רציי םיעלס 100 לש הנתשמ ןוה ירה ,םויל עלס לש ךרע־ףדוע רציימ ,דחא
 .נ א עלס 1 לש ךרע־ףדוע םויל רציי םיעלס נ לש הנתשמ ןוהו ,םויל 100 לש ךרע

 ךיישה ןמזה ןיב שרופמ סוחת סחתנ ףוס־ףוסש ,ךכב רתוי דוע לודג ןורתי" 201
 ,וישכע עדוי לעופה .(1118 ס138461*׳8 411116) וינודאל ךיישה ןמזה ןיבו ומצע לעופל
 ,שארמ ךכ לע עדוי אוהש ינפמו ;ולש ונמז ליחתמ יתמו ,רכומ אוהש ןמזה םייתסמ יתמ
 ךותמ" (.52 ׳טע ,םש) ".אוה־ויתורטמ ליבשב ולש םיעגרה תא רידסהלו םידקהל אוה לוכי
 ,ירסומ ץמוא םהל ונקה ,םה־םנמז לש םינודאל םילעופה תא ושע (תשורחה־יתב־יקוח) םהש
 הרוצע הינוריאב (.47 'מע ,םש)״.ינידמ חוכ הב וגישי ילואש ,ךרדב םתוחנהל ידכ וב שיש
 וישכע לש תועשה־רשע־קוח יכ ,ךכל תשורחה־יתב יחקפמ םיזמור דואמ םיריהז םייוטיבבו
 ,וליבשב תימצע־תיעבט איהש ,תורוב התואמ ומצע ןוהה־לעב תא םג תמיוסמ הדימב ררחיש
 םדוקמ" ."הלכשה״ב תצקמב קוסעל ןמז ול הנתנו ,םדא־תרוצב־ןוה אלא אוה ןיא םאב
 ".הדובע ליבשב אלא ןמז ול היה אל דבועה ;ןוממ ליבשב אלא ןמז ול היה אל ןודאה

 (.48 ׳מע ,םש)
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 *םוי קפסמש ,ךועה־ףדוע תלפכמל הנש רצוימה ךועח־ףדוע לש תומכה :ןאכמ

 םגש ןויכמ ,םלוא .םהב םישמתשמש םילעופה רפסמב ,טרפה לעופה לש הדובעה
 — ןותנ הדובעהדווכ לש וכרעש לכ — טרפה לעופה קפסמש ,ךרעה־ףדוע תומכ

 תומכה :הז ןושאר קוח ןאכמ בייחתמ ירה ,ךרעה־ףדוע לש רעשה ידי לע עבקנ
 הערפמכ־ןתינש הנתשמה ןוהה רועיש לש הלפכמל הנש רצוימה ךרעה־ףדוע לש

 םילעופה רפסמ ןיב בכרומה סחיה ידי לע תעבקנ איהש וא ,ךרעה־ףדוע רעשב
 .דחא הדובע־חוכ לש לוצינה־תגרד ןיבו ןוה־לעב ותוא ידי לע דחא ןמזב םילצונמה

 ־לעופהש ,ךרעה־ףדוע תא !ע — ךרעה־ףדוע לש 1תומכ תא הנכנ :ןכבו
 םע םוי־םוי הערפמכ־ןתיגה הנתשמה ןוהה תא :ע - םויל עצוממב קפסמ טרפה
 וכרע תא ז מ — הנתשמה ןוהה לש םוכסה לכ תא !מ — דחא הדובע־חוכ תיינק
 דפסמ תאו,(--דדבע־ףדוע-— לוצינה־תגרד תא !כ — עצוממ הדובע־חוכ לש

 \תיחרכ.ד הדובע/ א
 :הלענ ירה ;נ — םידבועה םילעופה

 א )
 ,עובק אוה עצוממב הדובעדזוכ לש ךרעה קר אלש ,םיחינמ ונא ןמזה לכ

 שי .םיעצוממ םילעופ לע ודמעוה ןוהה־לעב םהב שמתשמש םילעופה םגש אלא
 לא סחיה יפל ךלוהו־לדג וניא רצוימה ךרעה־ףדועשכ ,ללכה ןמ םיאצוי םירקמ

 .עובק וניא הדובעה־חוכ לש וכרע ףא ,ןכ םא ,ךא .םילצונמה םילעופה רפסמ

 םרוג תתחפה םילשהל רשפא ךרעה־ףדועמ תמיוסמ תומכ לש הרוצייב :ךכיפל ■
 הנש הדימב הלע ןמזב־ובו הנתשמה ןוהה תחפ .רחא םרוג לש ותיילעב דחא
 .רצוימה ךרעה־ףדוע לש תומכה יוניש־אלל תראשנ ירה ,ךרעה־ףדוע לש רעשה

 םויל םיעלס 100 לש הערפמ־ןתיל ןוהה־לעב בייח ,תומדוקה תוחנהה יפל ,םא
 סינכי ירה — 50%. אוה ךרעה־ףדוע לש רעשה םאו ,םויל םילעופ 100 לצנל ידכ
 ־תועש 3x100 לש ,ונייה ,םיעלס 50 לש ךרע־ףדוע םיעלס 100 לש הז הנתשמ ןוח
 תועש 6־מ הדובע,ד־םוי ךראוהש וא ,ךרעה־ףדוע לש רעשה לפכנ םאו !הדובע
 ויצח ידכ תחפש הנתשמה ןוהה ירה — תועש 9־ל תועש 6־מ אלו ,תועש 12־ל
 ־תועש 6x50 לש ,ונייה ,םיעלס 50 לש ךרע־ףדוע אוה ףא סינכי ,םיעלס 50 ךסב
 האלעה ידי לע ומילשהל ןתינ ,הנתשמה ןוהה תחפש הז תחפ :ןאכמ .הדובע
 םילעופה לש םרפסמ טועימ וא !הדובעה־חוכ לש "לוצינה־תגרדב ודגנכ־הלוקש
 ירה .הדובעה־םוי לש תילאנויצרופורפ הכראה ידי־לע םילשהל רשפא םיקוסעה
 םימוחת ךותב — היולת הניא ,הקזח דיב גישהל ןוהה ידיב שיש ,הדובע־תקפסאש
 הניא ךרעה־ףדוע לש רעשה תדירי :ךפיהלו .202םילעופ לש הקפסאב — םימיוסמ

 !תיראגלווה הלכלכהמ םינודאל ללכ עודי אוה ןיאש ,המוד —הז ידוסי קוח 202
 שוקיב ידי לע םיעבקנ הדובעה לש קושה־יריחמש ןליכ :םה סדמיכרא לש וכופיה — וללה
 ידכ אלא• ,םלועה הא עינהל ידכ אל ,הדוקנה תא ךכב ואצמש ,םיבשוח םה ירה ,הקפסאו

 .ותעונת תא תיבשהל
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 ותומכו ררפה־ףדוע לש רעשה .9

 ורועיש לדג תילאנויצרופורפ הדימב םא ,רצוימה ךרעה־ףדוע לש ותומכ תא הנשמ
 .םיקוסעה םילעופה רפסמ .לדגש וא הנתשמה ןוהה לש

 ידי לע ,הנתשמה ןוהה רועיש לש וא ,םילעופה רפסמ לש וז המלשה ,םלואו
 ומחתנ םימוחת — הדובעה־םוי תכראה ידי לע וא ךרעה־ףדוע לש רעשה תאלעה
 הדובעה־ןמזש ןיב ,היהיש המ הדובעה־חוכ לש וכרע היהי .םהילע גולדל ןיאש ,הל
 לעופה לולעש ,ללוכה־ךרעה — 10 וא תועש 2 הלוע לעופה לש ומויקל יחרכהה
 םלועל ;הדובע־תועש 24 וב תומשגתמש ,ךרעה ןמ םלועל ןטק ,םוי־םוי רצייל

 24־ל ינוממ יוטיב םישמשמ וללה םאב ,םיעלס 4 וא גניליש 12־מ אוה תוחפ

 הדובע־תועש 6 םוי לכ תושורד תמדוקה ונתחנה יפל .המשגתנש הדובע לש.תועש
 ךתינש ןוהה ךרע תא ריזחהל ידכ וא ,ומצע הדובעה־חוכ תא רציילו־שדחל ידכ
 ,םיעלס 500 לש הנתשמ ןוה ,ןכ םא ;הדובעהדווכ לש ותיינק םע הערפמכ

 ,תועש 12 לש הדובע־םויב ,100%! לש ךרעה־ףדוע רעשב םילעופ 500 דיבעמה
 100 לש ןוה .הדובע־תועש 6 א 500 וא ,םויל םיעלס 500 לש ךרע־ףדוע סינכי

 הדובע םויב וא ,200%, לש ךרעה־ףדוע רעשב םילעופ 100 םוי־םוי דיבעמה ,םיעלס
 תועש x 12 100 וא םיעלס 200 לש תומכב ךרע־ףדוע אלא סינכי אל ,תועש. 18 לש
 ךתינש הנתשמה ןוהל טנלאויוקאה ,ונייה — ולש םיכרעה־תרצות לכו .הדובע
 24x100^ וא ,םיעלס 400 לש םוכסל םלועל עיגת אל — ךרעה־ףדוע תוברל הערפמכ
 תוחפ ועבטמש ,עצוממ הדובע־םויל טלחומה גייסה .ומויב םוי ידמ הדובע־תועש
 ןוהה לש תחפה תמלשה ליבשב טלחומ גייס םג.שמשמ ,תועש 24*מ םלועל ,אוה
 ותוטעמתה תמלשה ליבשב וא ,ךרעה־ףדוע לש רעשה תאלעה ידי לע הנתשמה
 .הדובעהדזוכ לש לוצינה־תגרד תאלעה ידי לע םילצונמה םילעופה רפסמ לש
 תועבונה ,תועפות המכ לש ןרבסהל בושח ,שממ שוחב וספתל רשפאש ,הז ינש קוח
 רפסממ רשפאה לככ תיחפהל : ןלהל הילע דומעל ונילעש ,ןוהה לש ותמגמ ךותמ
 ז הדובעה־חוכב עקשוהש הז ,הנתשמה ונוה־קלחמ וא ודי לע םיקסעומה םילעופה
 ־ףדוע לש רשפאה לככ הלודג תומכ רצייל :היינשה ותמגמ תא תרתוס וז המגמו
 לש ורועיש לדגש וא ,םיקסעומה הדובעה־תוחוכ לש םתומכ הלדג :ךפיהלו .ךרע

 — ךרעה־ףדוע לש רעשה תדירי דגנב הלוקש הדימב אל לבא ,הנתשמה ןוהה

 .רצוימה ךרעה־ףדוע לש ותומכ תדרוי בוש
 לע תעבקנ רצוימה ךרעה־ףדוע לש תומכהש ,ךכ ךותמ בייחתמ ישילש קוח
 ־ןתינש הנתשמה ןוהה לש ורועישו ךרעה־ףדוע לש רעשה :םימרוגה ינש ידי
 ,הדובעה־חוכ לש לוצינה־תגרד וא ,ךרעה־ףדוע לש רעשה םינותנ םא .הערפמכ
 ,וילאמ רבתסמ בוש ,יחרכהה הדובעה־ןמז לש ולדג וא הדובעהדווכ לש וכרע ןכו
 ךרעה־ףדוע לשו רצוימה ךרעה לש תומכה לדגת ןכ ,הנתשמה ןוהה לדגיש,לככ יכ
 ,יחרכהה ביכרמת־וקלח לש לובגה ןותנ ןכו הדובעה־םוי לש ולובג ןותנ םא .רצוימה
 היולת הניא ,רציימ דיחי ןוה־לעבש ,ךרעה־ףדועו ךרעה לש תומכה יכ ,רורב ירה
 יפל ,היולת וז תומכ םלואו .העונת ידיל האיבמ אוהש ,הדובעה תומכב אלא
 י לצנמ ןוהה־לעבש םילעופה רפסמב וא הדובעה־חוכ לש תומכב ,ל״נה תוחנהה
 .הערפמכ־ןתנ אוהש הנתשמה ןוהה לש ורועיש ידי לע עבקנ אוה ףא הז רפסמו
 בוש ,הדובע־חוכ לש וכרע ןותנו ךרעה־ףדוע לש רעשה ןותנ :םידמל ונאצמנ
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 תונוחה לש םירועישה לא רשי סחי רצוימה ךרעה־ףדוננ לש תויומכה תוסחייתמ
 ינשל ונוה תא קלחמ ןוהה־לעב יכ ,םיעדוי לכה הנהו .הערפמכרנתינש םינתשמה
 תא .ונוה לש עובקה קלחה והז .רוציי־יעצמא לע איצומ אוה דחא קלח .םיקלח
 ודוסי לע .הנתשמה ונוה אוה .דז קלחו .יח הדובע־חוכב עיקשמ אוה ינשה קלחה
 עובק קלחל ןוהה לש הנוש הקולח םינוש רוציי־יפנעב הלח רוצייהרפוא ותוא לש
 םייונישה םע ,הז םחי דלוהו־הנתשמ ופוג רוציי־ףנע ותוא רותב .הנתשמ קלחלו

 לש ותקולח היהת םלוא .רוצייה־ךילהת לש יתרבחה ףוריצבו ינכטה דוסיב םילחה
 סחייתי ןורחאהש ןיב ,היהתש המ הנתשמ קלחלו עובק קלחל םיוסמ ןוה
 התע הז ונידי לע עבקנש קוחה — x : 1 וא ,10:1 וא ,2:1 סחיב ןושארה לא
 עיפומו־רזוח םנמא םדוקה חותינה יפל ןכש ;והשמב ףא ךכ ידי לע הנתשמ וניא
 םיכרעה־תרצות ךותל םנכנ אוה ןיא ךא ,תרצותה־ךרעב עובקה ןוהה לש וכרע
 ,םיכלפ רתוי ,םלג־ירמוח רתוי ןבומכ םישורד ,םיו1ט 1000 קיסעהל ידכ .השדחה
 ־יעצמא םתוא לש ךרעה לדגי םלוא .םילעופ 100 תקסעהב שרדנשמ ,הלאב אצויכו
 עיפשמ אוה ןיא — ,טעמ וא בר היהי ,וניעב דומעי וא' ,תחפי וא םיפסומ רוציי
 ל״נה תא םיאיבמה הדובעה־תוחוכ לש ךורעישה ךילהת לע איהש־לב העפשה
 ־תויומכ :האבה הרוצה תא שבול הלעמל והונעבקש הז קוח :ןאכמ .הלועפ ידיל
 םא ןכו ,ךרעה ןותנ םא — םינוש תונוח ידי לע תורצוימה ,ךרעה־ףדועו ךרעה
 ירועיש לא רשי םחי תוסחייתמ — תדמוע הניעב הדובעה־חוכ לש לוצינה־תגרד
 וכפהנש םהיקלח לא ,רמולכ ,תונוהה םתוא לש םינתשמה םיביכרמה־םיקלחה

 .יח הדובע־חוכל
 — ,םיעדוי לכה .ןיע־תיארמ לע ןעשנה ןויסנ לכל הריתס הז קוחב וב שי הרואכל

 יכ — שומיש ידיל אבה ןוהה־ללכ לש םיזוחאה ירועיש תא םיבשחמש דחאל
 ,הנתשמ ןוה טעמו עובק ןוה הברה תיסחי הדימב ליעפמה הנתוכ־תייווטל ןתשרחה

 הדימב ליעפמה ,הפואה הלעמשמ ךרע־ףדוע וא םיחץו תוחפ ךכ םושמ סכ2מ וניא
 ונא םיקוקז ,וז המודמ הריתס בשייל ידכ .עובק ןוה טעמו הנתשמ ןוה הברה תיסחי
 םדא קוקז הטושפה הרבגלאה תדמע ךותמש םשכ ,םייניב־תוילוח המכו המכל
 לע ףא .שממ לש לדוג גצייל לוכי יכ ,ןיבהל ידכ םייניב־תוילוח המכו המכל

 הזיחא וב הזחאנ ,הזה קוחה תא הימימ החסינ אל תיסאלקה הלכלכה־תרותש יפ
 איה הדוקש .ללכב ךרעה־קוח ךותמ תיחרכה הנקסמ אוהש םושמ ,תיביטקניטסניא
 דציכ ,הארנ 203ןלהל .העפותבש תוריתסה ןמ תסנואמ הטשפה ידי לע וליצהל
 תמאבש" ,תיראגלווה הלכלכהדורות .וז ףגנ־ןבאב ודראקיר לש הלוכסאה הלשכנ
 דוגינב העפוהה לע ,םוקמ לכבכ ,ןאכ ףא תכמתסמ ,"םולכ אלו ןיידע הדמל אל
 םעט תשמשמ תורובה" יכ ,הזוניפשכ אלש ,איה הרובס .העפותה לש קוחל

 ."וכרצ לכ קיפסמ

 ,םיוסמ רוביצ לש ןוהה־ללכ ידי לע םוי־םוי העונת ידיל האבש ,הדובעה
 ןוילימל םילעופה רפסמ ,לשמל ,הלוע .דיחיו דחא הדובע־םויכ התוארל רשפא
 הרבחה לש הדובעה־םוי דמוע ירה ,תועש 10־ל לעופ לש עצוממה הדובעה־םויו

 ."יעיברה רפס״ב — ךכ לע םיטרפ 203
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 וימוחת ומחתנש ןיב ,הז ,דדובע־םוי לש וכרא ןתינ םא .תועש םינוילימ 10 לע
 םע אלא תוברל הלובי ךרעה־ףדוע לש תומכה ןיא ,הרבחה ידיב ןיבו עבטה ידיב
 ןיסולבואה־יוביר .תדבועה הייסולכואה לש ,רמולכ ,םילעופה רפסמ לש ויוביר
 .הרבחה לש ןוהה־ללכ ידיב ךרעה־ףדוע לש ורוצייל יטמיתמ לובג ןאכ שמשמ
 תירשפאה הכראהה ידי לע הז םוחת םתתנ בוש ,ןיסולכואה רועיש ןותנ םא .ךפיהלו
 התוא יבגל קר הפי הז קוח לש וחוכש ,הארנ אבה קרפב .304הדובעח־םוי לשי

 .ןאכ דע הנודנש ,ךרעה־ףדוע לש הרוצ

 ־לכ םוכס לכ אל יכ ,אצוי ךרעה־ףדוע לש ורוצייב וישכע־דע ןוידה ךותמ
 אצמנש ,החנהה ךכל תמדוק אלא ,ןוהל ךפהיל ןתינ םיכרע לש וא ןוממ לש אוהש
 הרוחסה־לעב וא ןוהה־לעב לש וידיב ןיפילח־ךרע לש וא ןוממ לש םיוסמ םומינימ
 ,דחא הדובעדווכ הלועש ריחמה אוה הנתשמ ןוה לש םומינימ ותוא .דיחיה
 היה וליא .ךרע־ףדוע לש םוכינ םשל הלוכ הנשה ךשמב םוי־םוי וב םישמתשמש
 בוש ,לעופ ייחב קפתסמ היה וליאו ולשמ רוציי־יעצמא וניינקב קיזחמ הז לעופ
 לש היצקודורפרל שורדה - םויב תועש 8 :רמאנ — הדובעה־ןמז ול קיפסמ היה
 8 ליבשב אלא רוציי־יעצמאל קוקז היה אל ףא :רמוא הווה .ותייחמ־יעצמא
 — הלא תועש הנומשמ ץוח — ותוא דיבעמה ןוהה־לעב ודגנכ .דבלב הדובע־תועש
 ־יעצמא תא שוכרל ידכ ףסונ ןוממ־םוכסל קוקז ,הדובע־ףדוע תועש 4 ,רמאנ ,דוע
 ־ףדועמש ,םילעופ ינש דיבעהל רבכ אוה ךירצ ,ונתחנה יפל םלואו .םיפסומה רוצייה
 ויכרצ תא קפסל לכויש ,רמולכ ,לעופ־ייח תויחל לכוי םוירכוי סכנמ אוהש ךרעה
 !רשועה לש ולודיג אלו ,וייח םויק — רוצייה תילכת .דתיה ,ןכ םא .םייחרכהה
 היחיש ידב .יטסילאטיפאקה רוצייה ליבשב תמדוק־החנה שמשמ ןורחאה הז ירהו
 תא ןוהל ךופהיו רוזחיו ,ליגר לעופ לש וייחמ ,םיינש־יפ קד אולו ,םיבוט םייח
 רפסמ תלדגה םע ,הנומש־יפ לידגהל ול חרכה ,רצוימה ךרעה־ףדוע לש ותיצחמ
 ודי ןתיל אוה לוכי :יאדו .הערפמכ־ןתינה ןוהה לש םומינימה תא ,םילעופה
 ־תיירב ןיעמ אלא היהי אל בוש ,ןכ םא ךא !לעופכ שממ ,רוצייה־ךילהתל ןירשימב
 תמרב תמיוסמ הגרד ."ריעז הכאלמ ־לעב" ,ונייה ,לעופו ןוה־לעב ןיב םייניב
 תקזחב שמשמ אוהש ןמז ותוא לכ ,ןוהח־לעבש ,תבייחמ יטסילאטיפאקה רוצייה
 הווה ,םירחא־תדובע לש םוכינל ושידקהל לכוי ,םדא־תרוצב־ןוהכ ,ונייה ,ןוה־לעב
 לש םיגמואה־תודוגא .205הדובע התוא לש הירצות תריכמלו הילע חוקיפל ,רמוא

 רועיש הז ירה (6001101מ10 111115)־ם ילכלכה הנמז ,ונייה — הרבחה לש הדובעה״ 204
 ...תועש ינוילימ הרשע וא ,ןוילימ לש הייסולכוא ליבשב םויל תועש רשע ,דיגנ .ןותנ
 ןמזה־ףקיה ידי לע הז לובג עובקל רשפא הנותנ הפוקת לכב .ויובירל םהתנ לובג — ןוהה
 (.49,47'םע ,1821 ןודנול ,״תינידמה הלכלכה לע הסמ״) ״.הלכלכב וב םישמתשמש ישממה
 ,ןכ השוע אוה םאו ,ולש ותדובע לע ךומסל לוכי וניא (£8,מת6ע) רכוחה" 205
 לע רומשל ךירצ :לכה לע תיללכ ההגשה — תויהל הכירצ ותדובע .יתעדל — דיספי
 לע חקפל ;שודי ב אהי אלו ןגד ראשייש יפל ,םלישש רכשה .תא דימ חפקיש וא ,ושיד
 וילע ;ויתורדג לע קספה אלב חקפל ךירצ אוה !דכו האובתה־ירצוק לע ,תחשה״ירצוק
 ".דבלב דחא םוקמל ומצע םצמצי םא — הרקי הזו ;איהש־לכ החנזה הלח אל םא ,תוארל
 תאמ ,דכו םיקשמה יחטש ןיבל היחמה־יעצמא לש ריחמה ןיבש רשקה ןיינעב הריקח")
 ותווהתה תא וב דומלל םילוכי .דואמ ןיינעמ הז רפס (.12 ׳םע ,1773 ןודנול ,״רכוח
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 טלחומה ךרעה־ףדוע לש ורוציי

 ךות ,ןוה־לעבב יאמצעה־ןמואה לש ולוגלג תא עורזב־בכעל וסינ םייניבה־ימי
 ־םינמואה ןמ דחא לכ קיסעהל היה יאשרש ,םילעופה רפסמ תא ומצמצו ודמעש
 הרוחס־לעב וא ןוממ־לעב ןיא .רתויב־תחפומ םומ־־םקאמ ידכ דע ,םייאמצעה
 יכרצל הערפמב־ןתינש ,ילאמינימה־םוכסדש םוקמב אלא ןוה־לעבב תמאב לגלגתמ
 ,עבטה יעדמב ומכ ,ןאכ .םייניבה־ימי לש םומיסקאמה לע הברהב הלוע ,רוצייה

 יכ — ולש ןויגהה־תרותב לגה לש ותילגת — קוחה לש ותותימא תרשאתמ
 םילדבה םישענו םיכפהתמ ,תמיוסמ הדוקנל ועיגהשמ ,דבלב םייתומכ םייוניש

 ^205םייתסיא

 ,דיחיה ןוממה־לעב לש ותושרל דומעל ךירצש ,םיכרעה םוכס לש םומינימ ותוא

 תוגרדה יפל הנתשמ — ןוה־לעב לש הרוצ שבליש ידכ ,דיחיה הרוחסה־לעב לש וא
 ,תוחתפתההדוגרד הנותנ םאו ;יטסילאטיפאקה רוצייה לש ותוחתפתהב תונושה

 םיינכטה םיאנתה יפל לכה ,םינושה רוצייה ימוחת יפל םומינימ ותוא הבוש ירה
 רוצייה לש ותליחתב דוע םיקוקז םימיוסמ רוציי־ימוחת .םוחתו םוחת לכל םידחוימה
 ,םידיחי םישנא ידיב ןיידע יוצמ וניאש ,ןוה לש הזכ םומינימל יטסילאטיפאקה

 וימיב תפרצב ןוגכ ,הלאכ םידיחיל הנידמה םעטמ תוכימת ןתמ ידיל םא איבמש אוהו
 לש ןתווהתה ידיל םאו ,הלא ונימיל דע הינמרג תונידממ המכבו רבלוק לש
 רחסמ־יפנעבו היישעת־יפנעב תוקסעתה לע םייקוח ןילופונומ תולעב ,תורבח

 .שדחה ןמזב רשא תוינמהדוורבח לש ןהימדוק ןה — 206םימיוסמ
4 

 ןיבש סחיב רוציי,ד־ךילהת ךשמב ולחש ,םייונישה יטרפ לע ןאכ בכעתנ אל
 םיפסונה וידועי תוחתפתה לע םג דומענ אל ןכ־לעו ;ריכשה־לעופה ןיבו ןוהה־לעב

 .םיטעומ םירבד־יפוג קר ןאכ ושגדוי .ופוג ןוהה לש

 ■■"רחוסה־רכוחה,, לש וא ,["03!כ11;31181; £31־1x161'״] "יטסילאטיפאקה רכוחה״ לש
 :אוהש היחבשל עומשל התא לוכיו ;שרופמב יורק אוהש יפכ ["מ16ע0]1311{;£31ד116:1(י"]
 ותייחמב אלא וקוסיע ןיאש ,["8מ11x61*£31 1311•״] ״ריעזה רכוח״ל דוגיבב המצע תא חבשמ
 לכמ ,ןיטולחל ךכ־רחאו /יקלח רודחיש הליחת ררחתשמ סיטסילאטיפאקהידמעמ" .דבלב
 תאמ ."תומואה לש תינידמ הלכלכ לע תואצרה לש דומילירפס") ."םייפכ־תדובעב ךרוצ

 (.39 ׳מע /!ן! האצרה ,1852 דרופטרה ,ם נ ו ׳ג דרא׳ציר רמוכה
 ט ברואל ידי־לע הנושארה םעפב יעדמ הוסינ החסונש תודורפה תיירואית א205
 אלו הז קוח לע איה ףא תדסוימ — הב תשמתשמ תינרדומה הימיכהשו ,ט ד ר א ה ר ג ו
 ־אלה ליבשב ידמל הרורב־יתלב איהש הז הדעה תרבסהל .׳ג הרודהמל תפסות) .רחא
 הנושארל הז םשב ונוכ — ״םייגולומוהה םירוט״ב ןאכ רבדמ רבחמה : םיריעמ ובא האמיכ
 הל שי ןהמ תחא לכש ,ןמימו ןמחפ תובכרת לש — 1843 תבשב טדראהרג .צ ידי לע

 :םילהכה רוט ;0״ *.״ :םיביפאראפה רוט הבה .הבכרה ליבשב הלשמ תירבגלא החסונ
 אצויכ םיבר דועו 0״ 02 : תוניקתה ןמושה־תוצמוח רוט ; 0״ ***״ 4- *ס : םיניקתה

 ־דוחסונל םיפיסומש ידיילע ותוכיאב הנוש ףוג םעפ לכב הווהתמ וללה תואמגודב .הלאב
 טדראהרגו טברואל ילש םקלח ילע .0 לש הטושפ תיתומכ תפסות [תמדוקה] תודורפה
 ,תוחתפתה" :םוק הוושה — הז םקלח תכרעהב זירפה םקדאמו —־וז הבושח הדבוע תעיבקב

 :לש התומדקתהו התחימצ" ;רמלרוקס ןכו ;716ד 709 7מע ,1873 ןכנימ /׳הימיכה
 הכ(+א .פ — .54 ׳מע ,1879 ןודנול ;״תינאגרואה הימיכה

 .הז גוסמ תודסומל רתול ןי תראמ ארוק דר — ״הילופונומ הרבחה״ 206
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 ,הדובעה לע דוקיפה תא גישהו ןוהה חתפתנ רוציי,ד־ךילהת לש וימוחתב
 אוה ,םדא־תרוצב־לאטיפאקה .ופוג לעופה לע וא ,ליעפה הדובעהרדוכ לע ,ונייה
 ־תדימבו הכלהכ ותכאלמ תא השעי לעופהש ,ךכ לע החוקפ וניע ,טסילאטיפאקה

 .היוארה תויביסנטניאה
 רתוי עצבל םילעופה־דמעמ תא חירכמה ,הייפכ־לש־םזדיל חתפתנ ןוהה :דועו
 ,םירחא לש תוצירח ןרציכו .רצה םפקיהב ותייחמ־יכרצ ליבשב שרדנשמ הדובע

 ,וצרמב הלועו אישל ןוהה עיגמ — הדובעדווכ לש ןלצנכ ,הדובע־ףדוע לש ןטחסכ
 ויהש ,תומדוקה רוצייה־תוטיש לכ לע ,המשגההדווכבו הדימו־לובג־אלל ותופיקתב

 .ןירשימב הייפכ־תדובפ לע תוססובמ
 אוהש יפכ ,םיינכטה היאנת לע ,הדובעה תא ומצעל ןוהה דבעשמ הליחתמ
 .רוצייה־ןפוא תא ןירשימב הנשמ אוה ןיא ךכיפלו ,תירוטסיה הניחבמ התוא אצומ
 ,ןאכ דע הב ונינדש וז הרוצב ךרעה־ףדוע לש ורוציי יכ ,ונילע היה המוד ןכ לעו

 רפוא לש יוניש םושב יולת וניא — הדובעה םוי לש הטושפכ־,־וכראה ידי לע
 תוחפ אל ןשונ־ןשי הפאמ־תיבב הכראה התוא לש הגשיה היה לודג .ומצע רוצייה

 .הנתוכ־תייווטל ינרדומ תשורח־תיבב החוכ הפישמ
 יב ,אצמנ הדובעה־ךילהת לש הירלקפסאה ךותמ רוצייה־ךילהתב ןנובתנ םא
 לאכ ,דבלב יעצמא לאכ אלא ,ןוה לאכ אל רוצייה־יעצמא לא היה סחייתמ דבועה
 ־אשונבכ תורועב אוה לפטמ ,לשמל ,יקסרובב .תיתילכתהו תינרציה ותלועפל רמוח
 וננובתהשכ ,רבדה ןכ אלו .ורועל ול קסרבמ אוהש ,ןוהה־לעב הז ןיאו .דבלב ותדובע
 רוצייה־יעצמא וכפהנ דימ .ךורעי ש ה ־ךילהת לש הירלקפסאה ךותמ רוצייה־ךילהתב
 ־יעצמאב שמתשמה לעופה הו ןיא בוש .םירחא תדובע גופסל ידכ םירישכמל
 תקזחב םתוא הרבי אוהש תחת .לעופב םישמתשמה םה רוצייה־יעצמא אלא ,רוצייה
 םסות־רמוח תקזחב ותוא םילכוא םה ירה ,תינרציה ותלועפל םיימשג תודוסי
 ותעונתב אלא םייק וניא ןוהה לש םייחה־ךילהתו — םמצע לש םייחה־ךילהתל
 הלילב םיתבוש םה םא ,הכאלמ־יתבו ךותיה־ינשבכ .ומצע תא ךרעשמה ךרע תקזחב
 'לעבל ("מנ6נ״61058״)״יקנ דספה״ אלא םניא ,היה הדובע םכותל םיגפוס םניאו
 'תדובע לע תוכז תעיבת״ל רוקמ הכאלמ־יתבו ךותיה־ינשבכ םישמשמ ךכיפלו .ןוהה
 'ךילהת לש םיצפח־םימרוגל ןוהה לש ותכיפה םצע .הדובעה־תוחוכ לש "הליל
 הייפכ־תויוכולו תויקוח תויוכזל םינורחאה הלא תא תכפוה ,רוציי־יעצמאל ,רוצייה

 תוחומ לש םתעדותב ףקתשמ דציכ :ףוסבו .הדובע־ףדוע לעו םידחא־תדובע לע
 התמ הדובע ןיב סחיה לש ,הז ףוליס :ןכמ הלודגו ,הז ךופיה םייטסילאטיפאק
 םידחוימה ףוליסו ךופיה — םיכרע־רצויה חוכה ןיבו ךרעה ןיב ,היח הדובע ןיבו
 .ונדמלתו תחא המגוד דוע אובת — יטסילאטיפאקה רוצייה־ןפואל םיינייפואהו
 הייווטה־תיב לש להנמה" בתכ 1850—1848 םינשב היישעתה־ילעב לש דרמה ימיב
 רתויב־םידבוכמהו רתויב־םיקיתןה קסעה־יתבמ דחא — יילסייפב הגתוכלו דבל
 להנתמו 1752 תנשמ םייקה ,ויפתושו וינב ,ליילראק תרבח ,תיברעמה היטוקסב
 הלכשה לעב ןמלטנ׳ג ותוא הנהו •,"המצע החפשמ התוא ידיב תורוד לע תורוד
 25־מ (**0ת38£0ג¥ 0311;, 11311״) ״ואגזאלג לש ימויה ראוד״ב 207בתכ ,הריתי

 .59 ׳מע ,״1849 לירפאב 30־ל ר״חהתב יחקפמ לש תוח״וד״ 207
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 טלחומה ךרעה־ףדוע לש ורוציי

 ,הז עטק בגא־ךרד בברתשנ ובו /׳תתזנשזנה־תטיש" םשב בתכמ 1849 לירפאב
 הדובעה־ךמז םוצמצ ךותמ תועבונה תולקתב ןייענו ואוב" :קוחצל דע םימת
 רתויברנייניצר םיקזנב ׳תולוע, ולא תולקת ...12 םוקמב תועש 10 לע ותדמעהו!
 ,תועש 12 דבע (דידי, :רמול הצור) אוה םא .תשורחדויב לעב לש וניינקלו וייוכיסל
 הכאלמה־תיבב םיכלפ וא תונוכמ רסירת לכ ירה ,תועש 10־ל והוליבגיו ואובי התעו׳
 (*'±11611 6ע8!ינז 12 !118,01111168 01־ 8ןנ111<1168, 1111118 ! 10 לע ודמעיו וצווכתי ולש
 בוש ,ולש תשורחה־תיב תא רוכמל הצר וליאו 68181)11311016111:, 311 !■11111: *0 10״>
 דחא דבאי הלוכ הנידמה לכב תשורח־תיב לכש ,אצמנו .10־כ אלא םתוא ודמאי אל

 .208"ויוושמ הששמ
 ךכ לכ שטשטימ ,תורוד לש השורי ,תיברעמה היטוקסמ הז ןוה־לש־חומב
 הנוכתה ,םהלש ןו!רה־תנוכת םע גזמתמו דכו םיכלפה ,רוצייה־יעצמא לש ךרעה
 — םירחא לש םנח־תדובעמ תמיוסמ תומכ םוי־םוי עולבל וא םמצע תא ךרעשל
 תשורחה־תיב תריכמ םע יכ ,תמאב המדמ ׳תושו ליילראק קסעה־תיב להנמש דע
 ;םכורעיש תא םג ךכ לע ףסונ אלא םיכלפה לש םייווש תא קר אל ול םימלשמ ולש

 ותואמ םיכלפ לש םרוצייל השורדה הדובעה ,םהב המולגה הדובעה תא קר אל
 םירשיה םיטוקסה ןמ טוחסל םיעייסמ וללהש ,הדובעה־ףדוע תא םג אלא ,גוס
 יתשב הדובעה־םוי םוצמצ םע יכ ,רובס אוה המ םושמ ,םעטה אוהו ;יילסייפבש
 !דבלב 10 לש ריחמה לע דמועו הייווטה־תונוכמ רסירת לכ לש ןריחמ קמטצמ תועש

 ולוב יובשו ,יטוקס ומצע אוה ,טראויטס תשורחה־יתב לע חקפמה .60׳ ׳מע ,םש 208
 ןייצמ — םיילגנאה חשורחה־יתב־יחקפמל דוגינב — יטסילאטיפאקה הבשחמה־ןפוא ידיב
 לכמ רתויב הליעומ העדוה ליכמ" ,ולש ןובשחו־ןידה לא וחפסמ אוהש ,הז בתכמ :שרופמב

 ףנע ותואב םיקוסעה םהירבחל םעפ ונתנ תורמשמה־תטישב םידבועה םינתשרחש ,תועדוהה
 שיש ,הלא לכ לש םימודקה־םיטפשמה תא קיחרהל םלוכמ רתוי יושע הז בתכמו !יתיישעת

 ".הדובעה־תועש רדסב םייוניש יבגל תוששח םהל
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 תיעיבר השרפ

 יסחיה דרעה־ףדוע לש ורוציי

 ירישע הרפ

 יסחיה ךרעה־ףדוע לש גשומה
 טנלאויוקא קר רציימה ,הדובעה־םוי לש קלח ותוא יכ ,ונילע היה לבוקמ ןאב דע
 רבדה ןכ םנמאו ;עובק רועיש אוה — ודעב םליש ןוההש ,הדובעהדווכ לש וכרעל
 ותואמ ץוח .הרבחה לש הלכלכב תמיוסמ תוחתפתה־תגרדבו םינותנ רוציי־יאנתב
 הלדגב .דכו תועש 6 ,4 ,3 ,2 דוע דבוע היה לעופהו רשפא ,יחרכהה הדובעה־ןמז
 הדובעה־ןמז .הדובעה םוי לש וכראו ךרעה־ףדוע לש רעשה םייולת ויה וז הכראה לש
 ־םוי וישכע חיננ .הנתשמ היה ללוכה הדובעה־םוי הז דגנכו ,עובק היה יחרכהה
 ,ג א וקש ,אהי .הדובע־ףדועלו תיחרכה הדובעל ותקולח ןכו וכרא םינותנש ,הדובע

 הרשע־־םיתש ןב הדובערנוי ראתמ ,ג-ב—-א ,לשמל
 לש תועש 2 — ג ב עטקה ;תיחרכה הדובע לש תועש 10 — ב א עטקה :תועש
 דציכ ,רמולכ ,ךרע־ףדוע לש רוצייה תא לידגהל ,אופיא ,רשפא דציכ .הדובע־ףדוע
 וא ,ג א תא והשמב ־ךיראהלו ףיסוהל אלב הדובעה־ףדוע תא ךיראהל רשפא

 ?וז תפסונ הכראהב תולת־אלל

 הכראהל ג ב יכ המוד ,ג א הדובעה־םוי לש תולובגה םינותנש יפ לע ףא
 הדוקנ םג תשמשמה ,ג תיפוסה ותדוקנל רבעמ תוטשפתה ידי־לע אל םא — ןתינ
 .א רבעל ,ךופה ןוויכב ב ותישאר־תדוקנ טסיה ידי לע ירה ,ג א הדובעה־םויל תיפוס

 וקב יכ ,חיננ

 םיטיממ םאו ,תחא הדובע־תעשל הווש רמולכ ,גב לש ותיצחמל ב—׳ב עטקה הווש
 ירה ,׳ב־ל דע ב הדוקנה תא ג א תועשה הרשע־םיתש ןב הדובעה־םויב וישכע
 ,תועש 3 דע תועש 2רפ ,ותיצחמ ידכ לדג הדובעה־ףדוע ;ג ׳ב־ל היהיו ג ב בחרתי

 בחרהש ,רורב םלוא .תועש 12 קר ,םדוקמכ התע ,הנומ הדובעה־םויש יפ לע ףא
 אלא אובל לוכי וניא ,תועש 3־ל תועש 2רמ ,ג ׳ב־ל ג ברמ הדובעה־ףדוע לש הז
 .תועש 9־ל תועש 10־מ /בא־ל בא־מ תיחרכהה הדובעה ןמזב־וב תצווכתמ ןכ־םא

 ;תיחרכהה־הדובעה לש הרוציק דגנכ הלוקש הדובעה־ףדוע לש ותכראה ,ןכ םא
 ךפהנ ,ומצע יכרצל השעמל לעופה וב שמתשנ הכ דעש ,הדובעה־ןמז לש קלח ,וא
 אלא ,הנתשמ הדובעה־םוי לש וכרא אל יכ ,אצמנ .ןוהה־לעב ןעמל הדובע־ןמזל

 .הדובע־ףדועלו תיחרכה הדובעל ותקולח תינתשמ
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 יסחיה דרעה־ףדוע לש ורוציי

 ,הדובעה־חוכ לש וכרע תתנו הדובעה־םוי לש וכרא תתגשמ :רורב ינש דצמ

 .דדובעה־ןמז ,רמולכ ,הדובעה־חוכ לש וכרע .הדובעה־ףדוע לש ורועיש תתנ בוש
 םא .וכרע לש היצקודורפרל שורדת .דדובעה־ןמז תא עבוקת .אוה ,ורוצייל שורדת

 ימויה ךרעהו ,םיסנפ 6 וא גניליש יצח לש בהז־תומכב הדובע־לשדדעש תמלגתמ
 תועש 10 םוי־םוי דובעל לעופה ךירצש ירה ,םיגניליש 5 הלוע הדובעה־חוכ לש
 רצייל ידכ וא ,ןוהה ול ערפש ,ותדובע־חוכ לש ימויה ךרעה תא ריזחהל ידכ
 ־יעצמא לש םכרע ןותנ .םוידכוי ול םישורדה היחמה־יעצמא לש םכרעל טנלאויוקא
 םג ןותנ ,ותדובע־חוכ־ךרע ןותנ ;1ותדובע־חוכ לש וכרע םג ןותנ ירה ,הלא היחמ
 ריונזזתשמ ,לבקת הדובעה־ףדוע לש ורועיש ולאו .יחרכהה ותדובע־ןמז לש ולדג
 ןה רשע רסח תועש הרשע־םיתש .יחרכהה הדובעה־ןמז תא ללוכה הדובעה־זנוימ
 -ףדוע תא ךיראהל ןתינ דציכ ,תולגל לוכי התא־יא בוש םינותנה םיאנתבו ,םייתש

 5 םוקמב ולעופל םלשל ןוהה־לעב לוכי :יאדו .תועש יתשמ הלעמל הדובעה

 ךרע לש היצקודורפרל .ןכמ תוחפ וליפאו ,םיסנפ 6ר םיגניליש 4 קר ,םיגניליש
 לש הדובעה־םוימש אצמנו ,הדובעדוועש 9 וקיפסי םיסנפ 6־ו םיגניליש 4 ןב הז
 ידי לעו ,תועש 2 אלו ,תועש 3 הדובעה־ףדועל תודעוימ ויהי תועש הרשע־םיתש
 אל וז האצות ךא .םיסנפ 6ר גנילישל דחא גנילישמ ופוג ךרעה־ףדוע הלעי ךכ
 םיגניליש 4 דעב .ותדובע־חוכ לש וכרעמ הטמל לעופה לש ורכש תדרוהב אלא גשות
 ול ויהשמ 1/גס־ב תוחפ .דיחמ־יעצמא ול שי ,תועש 9־ב רציימ אוהש ,םיסנפ 6ר
 ,ןכ םא .ותדובע-חוכ לש תעטוקמ היצקודורפר אלא לוחת אלש אצמנו ,ןכלרכדוק

 בחרתי אלו ,םיניקתה ויתולובג תצירפ ךות אלא הדובעה־ףדוע ןאכ ךראוי אל
 דותמש יפ לע ףאו .יחרכהה הדובעה־ןמז םוחתמ קלח לש לזג־ץוציק םע אלא ומוחת
 ןאכ ןובשחב אב אוה ןיא ,השעמל הדובעה־רכש תעונתב בושח דיקפת אלממ הז
 תונקנ — הדובעהדווכ ףא :רמוא הווה — ,תורוחסהש ,ונחנהש החנהה םושמ

 יחרכהה הדובעת־ןמוש רשפא״יא בוש ,וז החנה ונחנהשמ .אלמה ןכרע יפל תורכמנו
 םושמ תחופ אהי ,וכרע לש היצקודורפר םשל וא ,הדובעה־חוכ לש ורוציי םשל
 ךרע דרי ןכ־םא אלא ,ותדובע־חוכ ךרעמ הטמל לעופה לש הדובעה־רכש דריש
 אהת הדובעה־ףדוע תכראהש חרכהה ןמ ,הדובעה־םוי לש וכרא ןותנ םא .ופוג הז
 ־ןמז לש ורוציקש ,ךפיהל אלו ,יחרכהה הדובעה־ןמז לש ורוציק ךותמ תעבונ
 ןמ וגלש וז המגודב .הדובעה־ףרוע תכראה ךותמ עבונ אהי יחרכהה הדובעה
 הדובעה־ןמז תחפיש ידכ ,1/"־ב תמאב דדיי הדובעהדדוכ לש וכרעש ,חרכהה
 הדובעה־ףדוע ךראוי ךכ־ךותמו ,תועש 9 לע דומעיו־דריי תועש 10־מ ,1/!״־ב יחרכהה

 .תועש 3־ל תועש 2־מ

 ,םייקתהל ידכ" ,לעופל ול שורדש המ ידי לע עבקנ םויל עצוממה־רכשה לש וכרע 1
 (.64 ׳מע .1672 ״דנאלריא לש תיטילופ הימוטאנא״ :יטפ םאיליו) ״.תוברתהלו דובעל
 לבקמ לעופה ןיא ".םייחרכהה היחסה־יעצמא לש םריחמ ידי לע דימת עבקנ הדובעה ריחמ"
 הכומנה ותגרדל םאתהב — דבועה שיאה לש ורכש קיפסי אל ...תמיא לכ״ יוארה רכשה תא
 לש םלרוגב תלפונש יפכ ,וז ןיעמ [הלודג] החפשמ תסנרפ ידכ — דבוע םדאכ ודמעמלו
 ,טושפה לעופה" (.15 ׳מע ,״רכו לכה תא הנעי ףסכה״ ,ט נ י ל ר ד נ א ו .י) ״.םהמ םיבר
 ...ותדובע דעב לבקל וידיב הלועש המכ אלא ול ןיא ,ותוצירחמו וידימ ץוח םולכ ול ןיאש
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 יסחיה ךרעה־ףדוע לש גשומה .10׳

 תוסכ התואש ,איה ףא תבייחמ 1/!ס־ב ,דדובעה־חוכ לש וכרעב וזכ הדירי םלוא
 רבדש אלא .םדוקכ תועש 10־ב אלו ,תועש 9־ב וישכע רצוית היחונ־יעצזנא לש הפוג
 ,רלדנסה .הדובעה לש יביטקודורפה החוכ הלע ןכ־םא אלא ,אוה ירשפא־יתלב הז

 ־םיתש לש הדובע־םוי ךשמב םייפגמ גוז םינותנה םיעצמאב ןיקתהל לוכי ,לשמל
 ןמ ירה — םייפגמ תוגוז ינש ופוג הז ןמז־קרפב ןיקתיש ,רמאת ,תועש הרשע
 יושע הז חוכ ןיאו ,םייגש־יפ לדגי ותדובע לש יביטקודורפה החוכש חרכהה
 וא ,ותדובע לש דותמב וא ותדובע־יעצמאב יוניש לח ןכ־םא אלא םיינש־יפ לודגל
 ,רמולכ ,ותדובע לש רוצייה־יאנתב הכפהמ אובתש ךירצ ,ןכ םא .דחאכ םהינשב
 ¬ורפה החוכ תיילע ונרמאב .ופוג רוצייה־ךילהתב םג אליממו ,ולש רוצייה־ןפואב

 רצקל ידכ ומע שיש ,ללכב הדובעה־ןילהתב יונישל ונתנןכ ,הדובעה לש יביטקוד
 תומכש ,אצמנו ?הרוחסה לש הרוצייל תיתרבח הניחבמ שורדה הדובעה־ןמז תא
 .2שומיש יכרע לש רתוי הלודג תומכ רצייל חוכה הל ןתינ הדובע לש רתוי־הנטק

 תא ונחנה ,ןאכ דע הנודנה הדוצב ךרעה־ףדוע לש ורוציי יבגל :רמוא הווה
 לש ולוגלג ידי־לע ךרעה־ףדוע לש ורוציי יבגל ולאו ;ןותנ רבדכ רוצייה־ןפוא
 טלתשי ןוההש ,רקיע לכ קיפסמ הז ןיא בוש — הדובע־ףדועב יחרכה הדובע־ןמז
 קרו ,החיכשה ותומדב וא תירוטסיהה־תיתרוסמה ותומדב םא ,הדובעה־ךילהת לע
 םייתרבחהו םיינכטה םיאנתב הכפהמ ללוחיש ,ול חרכה .הזה ךילהתה ךשמ תא ךיראי
 יביטקודורפה החוכ תא תולעהל ידכ ,ופוג רוצייה־ןפואב ,ונייה ,הדובעה־ךילהת לש

 לש וכרע תא דירוי הדובעה לש יביטקודורפה חוכה תאלעה םעו ?הדובעה לש
 .הז ךרע לש היצקודורפרל שורדה הדובעה־םוי לש וקלח תא רצקי ךכו ,הרובעה־חוכ
 ךרע־ףדוע הנכמ ינא — הדובעה־םוי לש ותכראה תמחמ רצוימה ךרעה־ףדוע :

 םאתהבו ,יחרכהה הדובעה־ןמז לש ורוציק ךותמ עבונה ךרעה־ףדוע ולאו ;טלחומ
 ־םוי לש םיביכרמ,־ודכיקלחה ינש ןיבש םירועישה־םחיב לחש יונישה ךותמ ךכל

 .יסחי ךרע־ףדוע :הנכמ ינא — הדובעה
 יביטקודורפה חוכה לש ותיילעש ךירצ ,הדובעה־חוכ לש וכרע תא דירוהל ידכ "
 ,הדובעה־חוכ לש וכרע תא םיעבוק םהירצותש ,הלאכ היישעת־יפנע ךותל רודחמ
 שמשל םהב שיש וא םיליגרה היחמה־יעצמא לש ףקיהל םה םיכייתשמ ,רמולכ
 הל הנקמה הדובעה תומכ ידי־לע קר אל עבקנ הרוחס לש הכרע ךא .ףילחת םהל
 לש הדוציי־יעצמאב העובטה הדובעה תומכ ידי־לע םג אלא ,התרוצ רמג תא וזל
 ,דבלב רלדנסה־תדובע ידי לע קר אל עבקנ ,לשמל ,לענה לש הכרע .הרוחס התוא
 ־קודורפה חוכה.תיילע :ןאכמ .דכו ,םיטוח ,ןרטע ,רוע לש ךרעה ידי לע םג אליא

 דבוע,ד לש ורכשש — השעמל הלח איהו — הדבועה לוחתש חרכהה ןמ הדובע לש גוס לכב
 ,רייד .צו,ד ,"םיבתכ" ,׳"ובו םירוהרה" ,וגרוט) ".ומויקל חרכהב ול שורדש המב לבגומ

 ".הדובעה רוצייל תואצוהה תא ,השעמל ,הווהמ היחמה־יכרצ לש םריחמ" (.10 ׳מע ,ן ךרכ
 (.הרעה .48 ׳מע ,1815 ןודנול ״.דכו הטנרה ...רבדב הריקח״ :ם ו ת ל א פ)

 רשפאש ,תושדח םיכרד יוליג םושמ אלא ךכב ןיא ,תוכלוהו תוללכתשמ תויונמואהשכ" 2
 ".םדוק ודבטשזנ ןווז תוחפב (ךהרנייה הז ירהו) וא ,םילעופ תוחפב הרוחס ןיקתהל היהי
 תומכב ןוכסח אלא וניא רוצייה תואצוהב ןוכסח" (.159 ׳םע ,״עבטמה לע״ :י נ אי ל אג)
 (.22 דנע ,ן ךרכ ,״דכו םיליגרת״ :ידנומסיס) .״רצייל ידכ הב םישמתשמש הדובעה
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 תא קפסל ןתדועתש ,תוישעתה ןתואב תורוחסה לש ,ךכל הליבקמה ,הלזוההו יביט
 םרוצייל הדובעה־רמוחו הדובעה־יעצמא — עובקה ןוהה לש םיירמוחה תודוסיה
 דגנכ .הדובעה־חוכ לש וכרע תא תודירומ ןה ףא — םייחרכהה היחמה־יעצמא לש
 ־יעצמא, אל םיקפסמ םניאש ,היישעתה־יפנעב יביטקודורפה הוכה לש ותיילע הז
 וכרעמ תונשל ידכ הב ןיא ,הלא לש םתנקתהל רוציי־יעצמא אלו םייחרכה היחמ

 .הדובעה־חוכ לש

 יסחי ןפואב קר הדובעהדזוכ לש וכרע תא הדירומ הלזומה הרוחסהש ,ןבומ
 ־חוכ לש היצקודורפרה ךותל תסנכנ וז הרוחסש םחיב־וב קר ,רמולכ ,[ענוס 1:31140]
 ־דחא אלא ןה ןיא ךא ,םייחרכה היחמ־יעצמא םע תונמנ ,לשמל ,תונתוכ .הדובעה
 ירהו .תונתוכב לעופה לש ויתואצוה תא תיחפהל ידכ אלא הב ןיא ןתלזוה .םיברמ
 ,תונוש תורוחס לש תבוכרת אלא הניא םייחרכהה היחמה־יעצמא לש תללוכה תומכה

 קלח םלועל הנהמ תאזכ הרוחס לכ לש הכרעו ,תודחוימ תוישעת לש םירצות ןלוכ
 הדובע,ד־ןמז תדירי םע ךלוהו תחופ הז ךרע .הדובעהדזוכ לש וכרעמ לוקש
 ורוציק םוכסל הווש הדובעה־ןמז ותוא לש ללוכה ורוציקו ,היצקודורפרל יחרכהה
 תיללכ האצותב ןאכ םינד ונא .הלעמל ורכזוהש םידחוימה רוצייה־יפנע םתוא לכב
 ןוהה־לעב דמוע .ומצע־ינפב הרקמ לכב הרשי הרטמו הרשי האצות התיה וליאכ וז
 הניא — הדובעה לש יביטקודורפה חוכה תיילע תמחמ תונתוכ ,לשמל ,ליזומו ינולפ
 אליממו הדובעה־חוכ לש וכרע תא דירוהל :אקוד וז הרטמ רקיע־לכ ותעד לע הלוע
 המכ דע קר םלוא ?יחרכהה הדובעה־ןמז תא ,[51־0£3111:0] יסחי ןפואב ,דירוהל
 לש יללכה רעשה תיילעל אוה עייסמ ,וז האצות ידיל עיגהל ףוס־ףוס עייסמ אוהש

 ־תורוצ ןיבל ןוהה לש תויחרכההו תויללכה תומגמה ןיב לידבהל שי .3ךרעה־ףדוע

 .ןיוליג
 לש [םיימינפה] םייטננאמיאה םיקוחה םיאב דציכ ,רבדב ןודל וישכע אובנ אל
 םה ךאיה ;תונוחה לש תינוציחה ןתעונתב יוליג ידיל יטסילאטיפאקה רוצייה
 לש ותרכה ידיל םה םיעיגמ ןכ לעו ,תורחתהה לש הייפכ־יקוחכ ףקות םילבקמ

 ןכתיי אל :שארמ רווחתמ רחא רבד ךא .םיעינמ םימרוג תקזחב טרפה ןוהה־לעב
 םשכ שממ ,ןוהה לש ימינפה ועבט ןבוי ןכ םא אלא ,תורחתהה לש יעדמ חותינ
 םתעונת לע דמעש ימ קר הנניבי — ןיע־תיארמל העונת ,םימשה־ימרג־תעונתש
 רוציי לש ותנבה םשל ,ןכ יפ לע ףאו .םישוח־תסיפת תספתנ־יתלב ךא תיתימאה

 .האבה הרעהה ןתנית — וגשוה רבכש תואצותה דוסי לעו ,יסחיה ךרעה־ףדוע

 ,גניליש 1/2 וא םיסנפ 6 לש בהז־תומכב תגצוימ הדובע לש תחא העש םא
 חוכבש ,חיננ .םיגניליש 6 לש ךרע רצוימ תועש הרשע־םיתש לש הדובע־םויב ירה
 תודיחי 12 תועשה 12 ןתואב ונקתוי ,ןותנה ורועישב ,הדובעה לש יביטקודורפה
 לכל םיסנפ 6 אוה ,ףכו םלגח־רמוח ,ולבש רוצייה־יעצמא ךרעש אהיו ,הרוחס לש
 ךרע דעב םיסנפ 6 ,ונייה ,דחא גניליש הלוע הרוחסרודיחי לכש ,אצמנ .הדיחי

 ...תוגובמה־ןונגנמב םילולכש ידי לע םילפכומ תשורחה־לעב לש ...םירצותה יכ ...הינב" 3
 ־וכלי ךכו ...תללוכה הסנכהה ןמ ,רתוי ןטק קלחב וילעופל םישובלמ קפסל ודיב אהיש ירה

 (.168 ׳מע .״רכו הקולחה לע הסמ״ :ייזמאר) ״.ויחת ולדגיו
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 .דתעו .הדוביע םע הרוחסל הל ףסונש שדחה ךרעה דעב םיסנפ 6־ו רוצייה־יעצמא
 ידי־לעו ,הדובעה לש יביטקודורפה חוכה תא ליפכהל חילצה דחא ןוה לעבש ,חיננ
 םוקמב ,גוס ותואמ הרוחס לש תודיחי 24 תועש 12 לש הדובע־םויב רצייל ךכ
 לש הכרע דרוי בוש ,רוצייה־יעצמא לש םכרע הנתשנ אלש החנהב .תודיחי 12
 3 ,רוצייה־יעצמא ךרע דעב םימנפ 6 ,ונייה ,םיסנפ 9 לע דמועו הרוחסה תדיחי

 חוכה לפכוהש יפ לע ףאו .הנורחאה הדובעה םע ףסונש שדחה ךרעה דעב םיסנפ
 ,םיגניליש 6 לש שדח ךרע קר ,םדוקמכ התע ,הלעמ הדובעהדנוי ירה ,יביטקודורפה

 לכ לע וישכע לפונ ךכיפלו .םירצות לש לופכ רפסמ לע וישכע קלחתמ הז ךרע ךא
 — וא ;6 םוקמב םיסנפ 3 ,הזה ללוכה־ךרעה לש אלו 1/2* רצותו רצות

 יפל ,וישכע םהל תפסונ ,תרצותל רוצייה־יעצמא לש םתכיפה םע — ךח ונייהו
 תכרע .ןכל־םדוק המילש העש םוקמב הדובע לש העש תיצחמ ,הדיחי לכ ןובשח
 הלוע איה ,רמולכ ,יתרבחה הכרעמ הטמל וישכע דמוע וז הרוחס לש ילאודיווידניאה

 םייתרבח םיאנתב םירצוימה הז ןיממ תורוחס־ילת םילועשמ .דדובע־ןמז תוחפב
 לש תועש יתש איה תגציימ וא ,דחא גניליש עצוממב הלוע הדיחיה .םיעצוממ
 וא ,םיסנפ 9 אלא הלוע איה ןיא ,רוציי,ד־ןפוא הנתשנשמ ,התעו !תיתרבח הדובע
 הכרע וניא הרוחס לש יתימאה הכרע ירהו .הדובע־תועש 1*4 קר איה הקיזחמ

 ,הדובעה־ןמז יפל ותוא םידדומ ןיא ,רמולכ ,יתרבחה הכרע אלא ילאודיווידניאה

 שורדה הדובעח־ןמז יפל אלא ,רחא וא הז הרקמב השעמל ןרציל ול הלוע הרוחסהש
 תא רכומ שדח דותמב שמתשמה ןוהה־לעב םא :ןכבו .הרוצייל תיתרבח הניחבמ
 הלעמל םיסנפ 3־ב התוא רכומ אוה ירה ,דחא גנילישב יתרבחה הכרע יפל ותרוחס
 3 לש רועישב ךרע־ףדוע לש תפסות שמממ אוה ךכו ,ילאודיווידניאה הכרעמ

 תודיחי 24־ב תועש 12 לש הדובעהדכוי וליבשב וישכע גצוימ ינש דצמ םלוא .םיסנפ
 תרצותה תא רוכמל ידכ :רמוא תאצמנ .ןכל־םדוקכ תודיחי 12־ב אלו ,הרוחס לש
 םא .םיינש־יפ לודג קושל וא לופכ רכממל וישכע קוקז אוה ,דחא הדובע־םוי לש

 בחרמ ןמצעל שובכל תויושע ויתורוחס ןיא בוש ,םידמוע םניעב םיאנתה ראש לכ
 ורכמיו ןוהה־לעב אובי ךכיפל .ןהיריחמ תא םיצווכמ ןכ־םא אלא קושב רתוי־לודג
 םיסנפ 10־ב :רמאנ ,יתרבחה ןכרעמ הטמל לבא ,ילאודיווידניאה ןכרעמ הלעמל
 .ךרע־ףדוע לש תפסות דחא סנפ הדיחי לכמ אוה טחוס תאז לכבש ,אצמנ .הדיחיה

 ףקיהל ותרוחס תכייש םא :םיאנתה לכב ךרעה־ףדוע לש וז היילע הלח וליבשב
 ךרעה תא םיעבוקה םימרוגל איה תפרטצמ ןכ לעו ,םייחרכהה היחמה־יעצמא
 םרוגמ ונתעד תא חיסנ םא :םידמל ונאצמנ .ואל םאו — הדובעה־חוכ לש יללכה
 יביטקודורפ חוכ ידי לע ותרוחס תא ליזוהל ומע וקומינודמעט ןוח־לעב לכ ,הז ןורחא

 .הדובעה לש רבגומ

 לש ורוציק ךותמ ךרעה־ףדוע לש רבגומה רוצייה עבונ הז הרקמב םג םלואו
 ־ןמזש ,חיננ •א3הדובעה־ףדוע תכראה ךותמ ךכל םאתהבו יחרכהה הדובעה־ןמז

 ודוקיפב אלא ,םירחא לש םתדובע תרצות לע ודוקיפב יולת םדא לש וחוור ןיא" 1־3

 ־ירועישש דועב ,רתוי־הובג ריחמב ויתורוחס תא רוכמל ודיב שי םא .הפוג וז הדובע לע
 הממ רתוי־ןטק קלח ...ךכ ידי לע רכשנ אוהש יאדו — םידמוע םניעב וילעופ לש רכשה
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 ,םיגניליש 5 הלוע הדובע,*דדמכ לש ימויה ךרעה וא ,תועש 10 הנומ יחרכהה הדובעה

 .דחא גניליש אוה םוי־םוי רצוימה ךרעה־ףדוע ןכ לעו ,תועש 2 הנומ הדובעה־ףדוע

 הדיחיה םיסנפ 10־ב ןתוא רכומ אוהו ,תודיחי 24 וישכע רציימ ונלש ןוהה־לעב לבא
 ירה ,גניליש 12 אוה רוצייח־יעצמא ךרעש וריכמ .גניליש 20־ב דחי ןלוכ תא וא
 הדובעהרבוי .הערפמכ־ךתינש עובקח ןוהה תא תוריזחמ הרוחס־תודיחי 142/5 !קרש
 ־חוכ ריחמו ליאוה .תוראשנה תודיחיה 9:7'-י~ב גצוימ תועשה הרשע־םיתש ןב
 ,תודיחי 6 לש תרצותב יחרכהה הדובע,ד־ןמז גצוימ בוש ,םיגניליש 5 = הדובעה

 ,הדובעה־ףדוע לא תיחרכהה הדובעה לש סחיה .הדובעה־ףדוע גצוימ 33/־־בו

 .3:5 לע קר וישכע דמוע ,1:5 לע דמוע היה םיעצוממה םייתרבחה םיאנתבש

 ־םיתש ןב הדובע־םוי לש תרצותה ךרע :וז ךרדב םג הילא עיגהל רשפא וז האצות
 וניאש ,רוצייה־יעצמא ךרעל גניליש 12 םיכייש םהמ .גניליש 20 אוה תועש הרשע
 םלגתמש ,ךרעל ינוממ יוטיבכ םיגניליש 8 םיראשנש ירה .וישכע הלגנו־רזוח אלא
 תיתרבחה הדובעל ינוממה יוטיבה ןמ לודג הז ינוממ יוטיב .הדובעה־םוי וב
 .דבלב םיגניליש 6־ב תואטבתמ הנמיה תועש 12־ש ,ופוג גוס ותואמ תעצוממה

 וא ,תרבגומ הקזחב הדובעכ תלעופ ללכזו־ןזנ־אצוי יביטקודורפ חוכ לש הדובעה
 תיתרבחה הדובעה תרצוישמ רתוידניהובג םיכרע םיווש ןמז־יקרפב איה תרצוי
 םיגניליש 5 קר ,םדוקמכ וישכע ,םלשמ ונלש ןוהה־לעב לבא .גוס ותואמ תעצוממה
 תועש 772 קר וישכע ךירצ לעופהש ידה .הדובעה־חוכ לש ימויה ךרעה דעב
 ־ףרוע וישכע לדג ךכיפלו .םדוקמכ תועש 10 אלו ,הז ךרע לש היצקודורפרל
 .םיגניליש 3־ל דחא גנילישמ לדג רציימ אוהש ךרעה־ףדועו יכ,תועש 2!4־ב ותדובע

 לודג קלח ומצעל סכנמ ,רתוי־ןקותמ רוציי ןפואב שמתשמה ,ןוהה־לעבש אצמנ
 ןוהה־־ילעב ראש םמצעל םיסכנמשמ הדובעה־ףדוע ליבשב הדובע,ד־םוי לש רתוי
 ורוציי יבגל תוללכב ןוהה השועש המ תוטרפב השוע אוה .ופוג קסע ותואב רשא
 ,ךרעה־ףדוע־תפסות התוא תמלענ ינשה דצה ןמ םלואו .יסחיה ךרעה־ףדוע לש

 ךרעה ןיבש שרפהה ךלוהו םלענ הז םעו ,יללכ ףקות שדחה רוציי,ד־ןפוא לבקמשמ
 לש קוח ותוא .יתרבחה ןכרע ןיבו לוזב תורצוימה תורוחס לש ילאודיווידניאה
 ,וב שיגרמ ,שדחה דותמה שיא ,ןוהה־לעבש ,הדובעה־ןמז ידי לע ךרעה תעיבק
 ,וירחתמ תא עינמש אוה — יתרבחה ןכרעמ הטמל ויתורוחס תא רוכמל סונא אוהשמ
 ובא .4שדחה רוצייהךפוא תא םה ףא וגיהניש ,תורחתהה לש הייפכ־קוח ףקותב
 ךרעה־ףדוע לש יללכה רעשב עגונ הזה ךילהתה לכ ןיא רבד לש ופוסב :םידמל
 רוציי,ד־יפנע םתוא הדובעה לש יביטקודורפה חוכה תיילע הפיקה ןכ־־םא אלא

 ־לודגה קלחה אליממו ,העונת ידיל הדובע התוא איבהל ידכ ,אופיא ,קיפסמ רציימ אוהש
 (.50 ,49 ׳טע ,1832 ןודנול ״.תינידמ הלכלכב םיקרפ־ישאר״) ״.ומצע וליבשב ראשנ. רתוי
 שפחל ינא בייח ,לוזב רוכמל לוכי — תטעומ הדובעב הברה 1רצייב — ינכש םא״ 4
 -לוזב םדבעב ,הנוכמ וא קסע ,תונמא לכש ,אצמנ .והומכ שממ לוזב רוכמל דציכ ,הלובחת

 הרוכ ןיעמ םירחא לצא םיררועמ — םיידי תוחפ ולמעי הדובעה עוציבלש ךכ ידי־לע ,רתוי
 ,ךכל המודב והשמ איצמהל וא ,הנוכמ וא קסע ,תונמא התואב שמתשהל םא :תורחתו
 רחס לש ויתונורתי") ".ונכשמ רתוי־לוזב רוכמי אל דחאהשו םיווש םיאנתב ודמעי לכהש

 (.67 ׳מע .1720 ןודנול ״.הילגנא ליבשב תיהרזמה־ודוה
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 יסחיה ורעה־ףדונז לש גשומה .10׳

 לש תורוחסה תא הליהה ,ונייה ,םייחרכהה היחמח־יעצמא ףקיה ךותל םיסנכנה
 .ה־חבעה־חוכ לש ךרעה תודוסי םישמשמה ,םיפנע םתוא

 ןידה אוהו .הדובעה לש יביטקודורפה חוכה לא ךופה סחיב דמוע תורוחסה ךרע
 ־ףדוע ולאו .תורוחסה יכרע ידי לע עבקנ אוהש םושמ ,הדובעה־חוכ לש וכרע יבגל

 חוכה הלוע .הדובעה לש יביטקודורפה חוכה לא רשי סחיב דמוע יסחיה ךרעה
 עצוממ יתרבח הדובע־םוי .ומע דרוי אוה ףא הלה דרוי ,הלוע אוה ףא יביטקודורפה
 ־תרצות התוא םלועל רציימ — דמוע וניעב ינוממה וכרעש ,חיננו — תועש 12 לש
 וכרעל טנלאויוקא לע קלוחיש ךיא הז םיכרע־םובס קלוחיו ,םיגניליש 6 לש םיכרע
 יביטקודורפה חוכה לש ותיילע תמחמ םא םלוא .ךרעה־ףדוע לעו הדובעה־חוכ לש
 לש ימויה ךרעה םג דרוי ןכ־לעו ,םוי־םוי םישורדה היחמה־יעצמא לש םכרע דרוי
 דחא גנילישמ ךרעה־ףדוע הלוע בוש ,םיגניליש 3־ל םיגניליש 5־מ הדובעהדדוכ
 ־חוכ ךרע לש היצקודורפר םשל תועש 10 תושורד ויה הליחת .םיגניליש 3־ל
 תועש עברא ונפתנ בוש .דבלב תועש 6 אלא ךכל תושרדנ ןיא וישכע ולאו ,הדובעה
 המגמה ןאכמ ,יטננאמיאה רציה ןאכמ .הדובעה־ףדוע לש ומוחתל ןחפסל רשפאו
 תא ליזוהל ידכ ,הדובעה לש יביטקודורפה חוכה תא ריבגהל ןוהה לש תידימתה

 .5ומצע לעופה תא םג ליזוהל הרוחסה תלזוה ידי לעו הרוחסה

 אל ומצעשכל וז לש טלחומה ךרעה ,הרוחסה תא רציימה ןוהה־לעב יבגל
 שומימל־ןתינהו הב םולגה ךרעה־ףדוע לע אלא הנותנ ותעד ןיא .דירומ אלו הלעמ

 .הערפמכ ןתינש ךרעה תרזחה םג וילאמ ללוכ ךרעה־־ףדוע לש ושומימ .התריכמ םע
 לש יביטקודורפה חוכה תוחתפתה לא רשי סחיב הלוע יסחיה ךרעה־ףדועש ןויכמו
 ןויכמ ,ונייה ;וז תוחתפתה לא ךופה סחיב דרוי תורוחסה לש ןכרע ולאו ,הדובעה
 ךרעה־ףדוע תא הלעמש אוהו תורוחסה תא ליזומש אוה־אוה ההז־ךילהת ותואש
 אלא ןיינע ול ןיאש ,ןוהה־לעב המ ינפמ :הדיחה תרתפנ בוש — ןהב לולכה
 !תורוחסה לש ןיפילחה־ךרע תא ליזוהל דימת ףאוש ,ןיפילח־ךרע לש ורוצייב
 הב חגנמ היה ,יינק תינידמה הלכלכה תובאמ דחאש ,הריתסה ,דתיה וז ירהו
 ןעוט — ״םתא םידומ״ .הילע הבושת ול בישהל ועדי אל םהו ,וידגנתמ תא
 תנקתה םע תורקי תודובעב וא תואצוהב ץמקל םדא לוכיש רתוי יכ" — יינק
 ,ןוכסח ותוא לש ונורתי לדגי ןכ ,רוצייל קזנ םורגל אלבו םייתיישעת םירצות
 לש ורוצייש ,םתא םירובס ןכ יפ לע ףאו .תרצותה ריחמ תא אוה ןיטקמש םושמ

 טא — ורכש תחפי הדימבדוב ,היהתש המ לעופה תואצוה לש התחפהה תדימ אהת״ 5
 ־אוציל תוקנעהה לש ןלוטיב לע םירוהרה") ".היישעתה לע תולבגהה ןמזברב ולטובי
 םיכרצמה לכו האובתש ,בייחמ היישעתה לש הניינע" (.7 ,מע ,1753 ןודנול ״.רכו האובתה
 לבב ...הדובעה תא םג חרכהב רקיימ הלא תא רקיימש המ ןכש ;רשפאה־לככ םילוז ויהי
 .הדובעה־ריחמ לע חרכהב עיפשמ םיכרצמה דיהמ ,ןהב תלבגומ הניא היישעתהש ,תוצראה

 רבשה" (.3 ׳טע ,םש) ״רתוי םילוז ויהי היחמה־יכרצש םע ,דימת דליו־תחפי ןורחאה הזו
 תא ליזומ תונוכמה־ןונגנמש ,יאדו .רוצייה־תוחוכ םיכלוהו־םילדגש הדימבדדב ךלוהו־דרוי
 תורחתה לש םייסחיה תונורתיה לע סדפ־תסמ") ".לעופה תא םג .אוה ליזומ ךא ,היחמה־יכרצ

 (.27 ׳טע ,1834 ןודנול ״.הלועפה־ףותישו



 יסחיה ורעה־ףדוע לש ורוציי

 ןיפילחח־ךרע תלדגה לע דמוע ,םיניישעתה לש םהיתודובע ךותמ עבונה ,רשועה
 ".6התרצות לש

 — 7הדובעה לש יביטקודורפה חוכה חותיפ תמחמ הדובעב ןוכסח :ןאכמ

 לש ורוציק םינפ םושב הניא ותרטמ — יטסילאטיפאקה רוצייב םירומא םירבדהו
 תחוחס־תוזנכ לש הרוצייל שורדה הדובעה־ןמז תא רצקל קר ותרטמ .הדובעה םוי
 ,תחא העשב ,ותדובע לש יביטקודורפה חוכה תרבגה םע ,לעופה רציימ .תמיוסמ

 ליבשב וישכע ךירצ אוהש אצמנו ,םדוק רציישמ תורוחס רתוי הדשע־יפ ,לשמל
 ,רקיע לכ רדוג הז רבד ןיא — חדובע־ןמז תוחפ הרשע־יפ הרוחס־תדיחי לכ

 הלאה תועשה 12־ב רצייש ידכ ,םויב תועש 12 םדוקמכ וישכע םג והוריבעיש
 דוע ךראויו רשפא ,ןכמ הלודג .תוכיתח 120 ןכל־םדוק רצייש תחת ,תודיחי 1200
 "ימכח לצא :ןכילעו /וכו תודיחי 1400 וישכע רציי תועש 14־בש אצמנו ,ותדובע םוי

 לוכי,[^^! 0.118.114:13 םיבר םהב־אצויכ לכו ,רוינס ,רוי ,ךולוק־קאמ לש וגוסמ הלכלכ
 תוחוכה חותיפ לע ןוהל הבוט קיזחהל לעופה בייח יכ ,דחא דומעב אורקל התא
 ךומסה דומעבו !יחרכהה הדובעה־ןמז תא הז חותיפ רצקמ ןכש ,םייביטקודורפה
 .10 םוקמב תועש 15 התעמ ודבעב וז ותדות תא חיכוהל לעופה בייחש ,ארוק התא

 :וז הרטמל הדובעה לש יביטקודורפה חוכה חותיפ ףאוש יטסילאטיפאקה רוצייב

 לע אקודו ,ומצע ליבשב דובעל בייח לעופהש ,הדובעה־םוי לש קלח ותוא רצקל
 ליבשב םנח וב דובעל לכויש ,הדובעה־םוי לש ינשה קלחה תא ךיראהל ךכ ידי
 — תורוחסה לש ןתלזוה אלל םג וז האצות גישהל ןתינ הדימ וזיאב .ןוהה־לעב

 וישכע םירבוע ונאש ,יסחיה־ךרעה־ףדוע לש םידחוימה רוצייה־ידותמב הלגתי
 .םהב ןודל

 "118 00מ1ט6ממ6מ1 <ןט6 ע1ט8 סמ ן>6ט1, 83מ8 ןג !יסנ 1101106, 6ן!31־£מ61־ 6

 (16 1:1־318 סמ (16 1^י3■\ז3טx (118ע6מ(116מx <13מ8 13 1!3ונע103110מ (168 0ט\ז!־3£68

 (168 31־1183מ8, ע1ט8 0611:6 6ע31־£מ6 681 £1־011131116 £31■ 13, (111מ1מט110מ (!מ

 £1־^ (16 063 0מוזנז3£68. 06ע6מ(13מ1 118 0ע016מ1 <ןט6 13 £1־0<1ט0110מ <16

 1־10116886 <ןט1 1־6811116 (168 1^־31ז3טx (168 31־1183מ8 00מ81816 (13מ8 1׳3ט£-

 1מ6מ13110מ (16 13 ע316טע ע6ם316 (16 16ט1־8 0ט\ז1־3£68." לע חישדד" :יינק)

 (.189 ,188 ׳מע ,״םינמואה לש םתדובע לעו רחסמה
 ".הדעב םלשל םיכירצ ויהש ,םילעופה־תדובעב ךכ לכ םיכסוחה ,וללה םירספסה" 7
 ,1828 סיראפ ״.רחסמבו תויתיישעתה תויונמואב ססבתנש ןילופונומה לע״ :ודיב .נ .י)
 ד ל א ג ו ד) ".הדובעו ןמז דיסחל ידכ ,ותלוכיבש המ לכ דימת השעי דיבעמה" (.13 ׳מע
 ,1855 ,גרובנידא ,עןןן ךדכ ,ןוט לי מ אה .ו רס י״ע .צו,ד ,״םיבתכ״ :טראויטס
 ¬קודורפה תוחוכהש ,ךכב םיניינועמ (ןוהה־ילעב) םה" (.318 ׳טע ,״תינידמ הלכלכב תואצרה״
 — הוכ ותוא תולעהל .רשפאה־לככ םילודג ויהי םהידי לע ■םיקסעומה םילעופה לש םייביט
 ."׳וכו תואצרה לש שומיש־רפס" :םנ ו ׳ג .ד) ".םבל־תמיש הנותנ ,דבלב דכל טעמכו ,ךכל

 (.ווו האצרה
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 הלועפ ףותיש .11

 רשע־דהא קרפ

 !היצארפואוקנ הלועפ־ףותיש

 יפכ — יטסילאטיפאקה רוצייה־ןפוא לש ותליחת הלח רבד לש ותימאל
 ,םילעופ לש הבורמ רפסמ דחא ןמזב קיסעמ יטרפ ןוה ותואש העשמ קר — וניארש

 הדימ־הנקב תרצות קפסל ידכ וב שיו ופקיה תא הדובעה־ךילהת ביחרמשמ ,רמולכ
 רב ,ןמזבדב םילעופ לש הבורמ רפסמ לש םתלועפ .תיתומכ הניחבמ רתוי לודג
 ודוקיפב ,הרוחס־גוס ותוא לש ורוציי םשל ,דחא הדובע־הדשב :וצרתשכלו םוקמב
 לש ואצומ־תדוקנ תיניינעו תירוטסיה הניחבמ שמשמה אוה — ןוה־לעב ותוא לש
 ,הרוטקאפונאמה ויאש טעמכ ומצע רוציית־ןפוא תניחבמ .יטסילאטיפאקה רוצייה

 ,ךכב אלא םינמואה־תדוגא לש הכאלמה־תיישעתמ התליחתב הנוש ,לשמל

 בחרתנ אל .םילעופ לש רתוי־לודג רפסמ דחא ןמזב ןוה ותוא קיסעמ הנושארבש
 .םינמואה־תדוגאמ ןמואה־לעבה לש ותכאלמ־תיב אלא

 ־ףדוע תומכ :וניאר .דבלב תומכב יוניש אלא ותליחתב הזה יונישה ןיאש ירה
 ,דיחיה־לעופה קפסמש ,ךרעה־ףדוע לש הלפכשל הווש ,ןותנ ןוה רציימש ,ךרעה

 םולכ אלו הנשמ וניא ומצעשכל הז רפסמ .דחא ןמזב םיקוסעה םילעופה רפסמב
 לש ורוצייל רשאו ;הדובעהדווכ לש לוצינה־תגרדב וא ךרעת־ףדוע לש ורעשב
 יוניש םוש דירומ וניאו הלעמ וניא ויבגל יכ ,המדנ ירה וללכב תורוחסה־ךרע
 ־םוי םשגתמ .ךרעה לש ועבט ךותמ בייחתמ הז רבד .הדובעה־ךילהתב יתוכיא

 6~ב םימשגתמ הלאכ הדובע־ימי 1200 ירה ,םיגניליש 6־ב תועש 12 לש הדובע

 ,הדובע־תועש x 1200 12 םירצותב וגזמתנ ןורחאה הרקמב .1200 ^ םיגניליש

 אלא םיבשחנ םיבר ןיא ךרעה־רוצייב .הדובעדוועש 12 קר — ןושארה הרקמב
 םילעופ 1200 םא ,רבדב לדבה ןיא ךרעה־רוציי ליבשבש ,ןאכמ .םיבורמ םידיחיכ

 .ןוה ותוא לש ודוקיפב ,דחואמב וא תודיחיב םירציימ
 ךרעב המשגתנש הדובע .המ־יוניש םימיוסמ תולובג ךותב לח ןכ יפ לע ףאו
 .עצוממ ,דדובעדזוכ לש ויוטיב ,רמולכ ,תעצוממ תיתרבח תוכיא לש הדובע איה

 ,םינוש םייטרפ־םילדג הברה לש עצוממ תקזחב קר םלועל םייק עצוממ־לדוג ךא

 הברה םא ,ןועמש וא ןבואר ,טרפה־לעופה הטוס היישעת־ףנע לכב :גוס ותואמ
 הקיטמיתמה ןושלב תויורקה ,הלא תויטרפ תויטס .עצוממה־לעופה ןמ ,טעמ םאו
 לש הבורמ רפסמ דחי םיפרצמש תמיא־לכ תומלענו הלא תא הלא תולטבמ ,,׳תואיגש"
 ךותמ ,תעדל רמייתמ קרב ד נ ו מ ד א םסרופמה הכנפ־ךחלמו ןטסיפוסה .םילעופ
 5 לש ןוגכ ״ךכ־לכ״ הנטק [קנ&זססמ] הגולפב וליפא יכ ,רכוחכ ישעמה ונויסנ

 .:רמוא הווה — הדובעבש ילאודיווידניא לדבה לכ םלענו שטשטימ םיריכש־םיחלפ

 'תדובעב םיעצבמ ,םירגוב־םירבג ,ינומלאו ינולפ ,םילגנא םידיכש־םיחלפ השימח

 ,םילגנאה ןמ םירחא םיריכש םיחלפ השימח םיעצבמש המ קוידב ןמז ותואב אתווצ

 רפסמ לש ללוכה הדובעה־םוי תא חקנ םאש ,רורב םוקמ לכמ .8ויהיש ימ ויהיו

 תדובע לש הז ןיבל דחאה תדובע לש הכרע ןיב רכיב לדבה םייקש ,קפס לכ ןיא" 8

 רוסי לע — ירמגל ינא חוטב ךא .תנגוהה בלה־תמישו תוזירזה ,חוכה תניחבמ ,ורבח
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 יסחיה ךרעה־ףדוע לש ורוציי

 רבד ירה ,םילעופה רפסמ לע ותוא קלחנו ,ןמזבדב םיקוסעה םילעופ לש הבודמ
 לש הדובעה־םויש ,חיננ ,תעצוממ תיתרבח הדובע,לש םוי הווהמ ומצעלשכ הז
 דב םיקוסע םילעופ 12 לש הדובע־םויש ירה .תועש הרשע־םיתש ןב אוה דיחיה
 רסירתמ דחא לכ לש ותדובע יכ ,ןכתייש יפ לע ףאו ;תועש 144 ידכ הלעי ןמזב
 אצמנו ,תעצוממה תיתרבחה הדובעה ןמ טעמב םאו הברהב םא הטוס םילעופה
 — המצע הלועפ התוא ליבשב ןמז תוחפ תצקל וא ןמז רתוי תצקל קוקז דיחיהש
 ,דיחיו דיחי לכ לש ותדובע־םויל תיתרבחה תעצוממהדווכיאה תעדונ תאז לכב
 ליבשב םלוא .תועש 144 לש ללוכה הדובעה־םויב דשע־םינשמ דחא והזש םושמ
 לכ לש ללוכ־הדובע*םויכ הדובעה־םוי םייק ,םילעופ רסירת קיסעמה ,ןוהה־לעב
 הדובעהדבוי לש דוסי־קלחכ אלא םייק וניא דיחיו דיחי לכ לש הדובעה־םוי .רסירתה

 'הז ;״תא הז םיעייסמ רשעדכינש םתוא םא ,רקיע לכ בושח אל בושו ,ללוכה
 'םלוכ םידבוע םהש ,ךכ לע קר דמוע םהיתודובע ןיב רשקה לכש וא ,םתדובעב
 לצא םייגשרכיינש םיקוסע ויהי םילעופה 12 םתוא םא ולאו .ןוה־לעב ותוא ליבשב
 התוא רציימ היהי ןמואו ןמוא לכש ,דבלב הרקמ אלא הז אהי אל בוש:,דיעזדמוא

 .ךרעה־ףדוע לש יללכה רעשה תא שמשמ אהי ךכ ךותמו ,םיכרע לש הפוג תומכ
 הרוצייל רתוי בר ןמז ךירצי דחא לעופש אהי .תוילאודיווידניא תויטס ולוחיש אהיו
 הטסי טרפכ ול שורדה הדובעה־ןמז ;תיתרבח הניחבמ שורדש יפכמ הרוחס לש
 ירה — עצוממה הדובעה־ןמז וא ,תיתרבח הניחבמ שורדה חדובעה־ןמזמ הברהב
 ותדובע־חוכ לבוקמ אהי אלו'תעצוממ הדובע תקזחב ותדובע תלבוקמ אהת אל בוש
 קר וא ,רקיע־לכ רכמנ אהי אלש וא הזכ הדובע־חוכ .עצוממ הדובע־חוכ תקזחב
 םומינימ םייקש ,איה החנהה :ןכבו .הדובעה־חוכ לש עצוממה־ךרעה ןמ הטמל
 תורשפא אצומ יטסילאטיפאקה רוצייהש ,הארנ ןלהלו ,הדובעב תוחמתה לש םיוסמ
 דצמש יפ לע ףא ,עצוממה ןמ הז םומינימ הטוס םוקמ לכמ .הז םומינימ דודמל
 תשש םתואמש ,אצוי .הדובעה־חוכ לש עצוממה ךרעה תא םלשל םיבייח ינשה

 ינשהו ,ךרעה־ףדוע לש יללכה רעשה ןמ רתוי דחאה חיורי םיריעזה־םינמואה
 .דיחיה ןמואה יבגל ןזאתי אל לבא ,הרבחה יבגל ןזאתי ןויווש־יא ותוא .תוחפ חיורי
 אוה םא קר דיחיה־ןרציה יבגל ותומילשב שממתמ וללכב ךורעישה קוחש ,ןאכמ
 : רמוא הווה ,דחא ןמזב הברה םילעופ דיבעמ אוה םא ,ןוה־לעב תקזחב רציימ

 .8תעצוממ תיתרבח הדובע הליחתכלמ העונת ידיל איבמ אוח םא

 וזל ,ךנש הדובע־תנמ וקפסי ,םתוללכב ,םהש םיישנא השימח לכש — תקיודמה יתולכתסה
 ,רבד לש ושוריפ ;יתעבקש םייח־תפוקת התואב םייוצמה ,םירחא םישנא השימח וקפסיש
 ־,עוירג לעופ — דחא ,בוט לעופ לש ויתונוכת לכ לע דחא אצמיי הלא םישנא תשמח ןיב יכ
 :וליפא• יכ ,אצוי דכו .ןורחאה לא וא ןושארה לא םיברקתמ ,םינוניב ויהי םירחאה תשולשו
 ;םישנא השימחש ,המ לכ לש המילשה הדימה תא אצמת םישנא השימח לש הנטק הכ הגולפב
 ,הלטק. :הוושה (.16 [15] ׳מע ׳״ובו םיטרפו תובשחמ״ :קרב .א) ״.רכתשהל םילוכי

 .ינוניבה םואודיווידניאה לע
 ידי לע תקסעומה ,תחא תרפות יכ ,תילגת יוליגל ןעוט רשלר רוספורפה ןודאה 9 ־־
 ,תורפוח יתש תוקפסמשמ ,הדובע רתוי קפסל הדיב שי ,םימי יגש ךשמב תירוספודפהדורבגה
 תא עצבל רוספורפה ןודאה אנ־ליאוי .דבלב דחא םויב ןתוא הקיסעמ תירוספורפה תרבגהש
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 לש הבורמ רפסמב שומישה םצע — היהשכ ראשנ הדובעה־ןפוא םא וליפאו
 ,םיניינב .הדובעה־ךילהת לש םיירמוחה םיאנתב הכפהמ ללוחמ דחא ןממ םילעופ
 ,םירישכמ ,הדובע־ילכ ,לוביק־ילכ !רכו םלג־ירמוחל םינסחמ !םהב םידבוע םיברש
 ־יעצמאמ קלח :רוציקב — ,הז רחא הזב וא דחאכ םיבר םהב םישמתשמש רכו
 רקיע־לכ הלוע וניא דחא דצמ .ףתושמב הדובעה־ךילחתב וישכע םיכרצנ רוצייה
 לצנל םיברמש תעב ,רוציי־יעצמא לש אל ףא ןאכמו ,תורוחס לש ןיפילחה־דרע

 ־יעצמא לש םתדימ־הנק לדג ינשה דצמו .םהלש שומישה־ךרע תא איהש־לכ הדימב,
 — םהילונ דיל םילעופ 20 וב םידבועש רדח .ףתושמב םהב םישמתשמש ,רוצייה
 ,םלואו .וירזוע ינש לע יאמצע גרוא לש ורדחמ רתוי בחרנ היהיש חרכהה ןמ
 הרשע לש םתנקתה הלועשמ הדובע תוחפ הלוע שיא 20־ל הכאלמ־תיב לש ותנקתה
 ־םיזכורמ רוציי־יעצמא לש םכרע ,ללכבו ;םילעופ ינשל דחא לכ ,הכאלמ־יתב
 םישמתשמ .םתוליעיו םפקיה תדימ יפל אלש ךלוהו־לדג ,ףתושמ שומישל ןומהב
 !דיחיה רצותל םירסומ םחש םכרעמ קלח ותוא תחופ ירה ,ףתושמב רוציי־יעצמאב
 הבודמ תומכ לע ןמזברב קלחתמ ,םפוגמ םירסומ םהש. ,ללוכה־ךרעהש םושמ םא,
 טלחומה םכרעשכ ,רוצייה־ךילהת ךותל םה םיסנכנש׳ םושמ םאו !םירצות לש
 ,רתוי־ןטק יסחיה םכרע לבא — םידדובמ רוציי־יעצמא תמועל רתוי־לודג םנמא
 ,עובקה ןוהה לש וכרעמ קלח דרוי ךכ ידי־לע .םתלועפ ףקיה תא ןובשחב איבת םאי
 .הרוחסה לש ללוכה הכרע םג דרוי הז לש ולדג לא ילאנויצרופורפ סחיבש אצמנו
 .הרוחס התוא ליבשב רוצייה־יעצמא לש םרוציי לזוה וליאכ שממ איה האצותהו
 תפתושמה םתכרצת ךותמ אלא עבונ וניא רוצייה־יעצמא לש םשומישב הז ןוכסח

 וא תיתרבח הדובעל םיאנת תקזחב םהל הנקנ הז יפואו .םיבר לש הדובעה־ךילהתב
 לש ,תיסחי ,םירקיהו םילצופמה רוצייה־יעצמאמ לידבהל ,הדובעל םייתרבח םיאנת
 םידבוע םניא םיברה םא וליפא — ,םיריעז־םינמוא לש וא םייאמצעו םידדוב םילעופ
 םישכור םתצק הדובעה־יעצמא .ןילמוג־תדובע ךות אלו ,םוקמה תניחבמ אלא דחי

 .ותוא שכור ומצע הדובעה־ךילהתש ינפל דוע ,הז יתרבח יפוא םמצעל
 .הלופכ הירלקפסא ךותמ ללכב וב ןייעל שי — רוצייה־יעצמאב ןוכסח ותוא
 .הדובעה־חוכ לש וכרע תא ךכב דירומ אצמנו תורוחסה תא ליזומ אוהש לכ :תחאה
 ךתינש ללוכה־ןוהה לא ךרעה־ףדוע לש וסחי תא הנשמ אוהש לכ :תינשה
 קלחהו עובקה קלחה :םיביכרמה־ויקלח לש םיכרעה־םוכס לא ,רמולכ ,הערפמכ

 ישילשה רפסה לש הנושאר השרפב קר ורוריב לע אובי הז ןורחא ןיינע .הנתשמה
 םירבד המכ יבגל םג ,םיניינעה־רשק תמחמ ,ןויעל םינפמ ונא םשלו .הז ונרוביחמ
 לש וחורל םג אוהו ,אשונה לש הז דוריפ שרוד חותינה ךלהמ .ןאכל םיכיישה
 הדובעה־יאנת לעופה תמועל םיעיפומ ןאכו ליאוה :ןכש .יטסילאטיפאקה רוצייה
 ,לעופל ול תעגונ הניאש ,תדחוימ הלועפ אוה םהב ןוכסחה םגש המוד ,יאמצע רבדכ
 .ולש תישיאה תויביטקודורפה תא םיריבגמה םידותמה ןמ איה תדרפנ םג אליממו
 ,ףתושמבו הז דצב הז תיתינכת הדובע םידבועה ,םיבר תדובע לש וז ־ הרוצ

 תא תורסחה תוביסנב אלו םידליה־רדחב אל — יססילאטיפאקה רוצייה־ךילהתב ויתויולכתסה
 .טסילאטיפאקה :תירקיעה תוישיאה
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 היורק — הזב הז םירושק לבא םינוש רוציי־יכילהתב וא ופוג רוציי־ךילהת ותואב
 .10(היצארפואוקנ הלועפ־ףותיש

 םילגר דודג לש תודגנתהה־חוכ וא םישרפ־תגולפ לש הפקתההדווכש םשכ
 הלועפ ידיל םיאבה ,תודגנתההררוחוכ וא הפקתהה־תוחוכ םוכסמ םתוהמב םינוש
 םילעופ לש ינאכמה תוחוכה־םוכמ םג ךכ ,תודיחיב ילגר לכו שרפ לכ ידי לע
 ־תודבוע תובר םיידיש העש הלועפ ידיל האבה ,יתרבחה חוכה תמצועמ הנוש םידיחי
 ,אשמ םירהל ךרוצ שישכ ןוגכ ,תקלזזנ־יתלב הלועפ התואב ןמזברב ףתושמב
 וז האצותש ,רקיע־לכ רשפא־יא ןאכ .11ךרדה ןמ לושכמ ריסהל וא הבוכרא בבוסל
 ןמז־יקרפב קר םשגתתש וא ,םידיחי־תדובע ךותמ אובת תפרוצמ הדובע לש-
 תאלעהב קר ןאכ םירומא םירבדה ןיאו .דבלב יסננ הדימ־הנקב וא רתויב םיכשוממ
 לש הריציב רבודמ אלא ,הלועפה־ףותיש ידי־לע דיחיה לש יביטקודורפה חוכה

 ■א״ונינומה־חמ היהיש ול הרכה ומצעלשכ אוהש ,יביטקודורפ חוכ

 ־חוכב םיבר תוחוכ לש םגוזימ ךותמ תעבונה ,השדחה חוכה־תמצועמ ץוח
 תורחת תויביטקודורפה תודובעה בורב ררועמ דבלב יתרבחה עגמה ירה ,דחא ללוכ
 תוריבגמה ,[3,111111^181)11־11:8] םיינויחה תוחוכה לש הנימב־תדחוימ תוררועתהו
 םידבועה ,םדא־יגב רסירתש ,אצמנו ;טרפו טרפ לכ לש ילאודיווידניאה וקפסה־רשוכ
 ־רתוי הבדה תללוכ־תרצות םיקפסמ ,תועש 144 לש הדובע־םוי דחא ןמזבו דחיב
 ,תועש 12 דבוע םהמ דחא לכש ,םידדוב־םילעופ רשע־םינש םיקפסמשמ ,הלודג
 — ועבטמ םדאהש ךכל םעטהו ,12םיפוצר םימי 12 דבועה ,דחא לעופ קפסמשמ וא
 יח־לעב ,םוקמ לכמ ,והירה — 13סלטוטסירא רובסש יפכ ,ינידמ יח־לעב וניא םא

 .יתרבח

 תכסמ" :י ם א ר ט הד ו י ט ד)[״.תוחוכ לש ףותיש״] ״001100111־8 <16 £01־668.״ 10
 (.78 ,טע ,״רכו ןוצרה לע

 ,םיקלחל הדרפה רשפאל ידכ ןהב ןיאש ,ךכ לכ טושפ גוסמ תובורמ תולועפ תומייק" 11
 ,המגודכ ,ריכזמ יתייה .םיידי־תוגוז המכ לש ןחלועפ־ףותיש ידי לע אלא ןעצבל ןיאשו
 המכו המכ ןכ םא אלא התושעל ןיאש הלועפ לכ ,רוציקב ...הלגע יבג לע לודג ץע תסמעה
 .ג .א) ".ןמז ותואבו תקלוחמ־יתלב תוקסעתה התואב הזל הז םיעייסמ םיידי־תוגוז

 (.168 'מע ,1849 ןודנול) ״.תובשייתהה תונמא לע הפקשה״ :ד ל י פ ק י י ו
 לש אשמ םירהל ,םהיתוחוכ ץמאל וכרטצי הרשעו ,לכוי אל דחא םדאש דועב" א11
 ".םהמ דחא לכ דצמ תחא עבצא לש חוכב תאז עצבל ולכוי םישנא 100 ירה —,תחא הנ1ט

 (.21 ׳מע ,1696 ןודנול ״.היישעתל רפס־תיב תמקהל תועצה״ :ס ר ל ב ן ו ׳ג)
 םוקמב ,רקא 300 לע דחא רכוח ידי לע קסעומ םישנא רפסמ ותואשכ) אצמת ןכו״ 12
 לש היצרופורפב ןורתי — (רקא 30 לש תוקלח־תוקלח יפל והוקיסעי םירכוח הרשעש
 4:1 יכ ,םירמואש רבדה יעבט ןכש ;השעמ־ישנא אלא לקנב וילע ודמעי אלש ,םידבועה
 יבגלו ריצקה־תעל ןכש !הז ללכל ףקות ול ןיא השעמה םצעב ולאו : 12:3 ומכ םחייתמ
 תוריהמבו הריתי תוליעיב הדובעה תישענ ,הז גוסמ תוריהמ תוכירצש תורחא תולועפ המכ
 ,םישיגמ 2 ,םיסימעמ 2 ,םינולגע 2 ,לשמל ;תובורמ םיידי דחי םירבחמש ידי־לע הריתי
 רפסמ ותוא עצבישמ הדובע םיילפכ ועצבי — ןרוגב וא המירעה לצא ראשהו םיפדגמ 2
 הריקח") ".םינוש (£31־מב8) הריכח־יקשמב וא תונוש (£31123) תורובחב קלוחמ םיידי
 ".רכומ תאמ .הריכחה־יקשמ לש םלדג ןיבו םיכרצמ לש יחכונה ריחמה ןיב רשקה רבדב

 (.8 ,7 'מע ,1773 ןודנול
 תינייפואו .ריע־חרזא ועבטמ אוה םדאה :וז םצעב איה םלטוטסירא לש ותרדגה 13
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 היישע וא הפוג תיישע התוא ףתושמבו ןמזב־וב םישוע םיברש יפ לע ףא
 תקזחב דחאו דחא לכ לש תילאודיווידניאה הדובעהש ,רשפא תאז לכב ,דחא גוסמ
 ־אשונש ,ופוג הדובעה־ךילהת לש םינוש םיבלש גציית ,תללוכה הדובעה ןמ קלח
 םיאנב םא ,לשמל .הלועפה־ףותיש תמחמ הלודג רתוי תוריהמב םרבוע הדובעה
 דחא לכ ירה ,ואיש דע םוגיפה תיתחתמ םיניבל תולעהל ידכ ,תרשרשב םירדתסמ
 םיקלח תודיחיה תוישעה ןתוא לכ תושמשמ ןכ יפ לע ףאו ,היישע התוא השוע םהמ
 םרבועל הכירצ הניבל לכש ,םידחוימ םיבלש ןה תושמשמ ,תללוכ היישע לש םיפוצר
 תא תולעמ ללוכה־לעופה לש םיידיה 24־ש רשפא ךכ ינפמו ;הדובעה־ךילהתב
 היה וליא ,דדובה לעופה לש םיידיה יתש התוא תולעמשמ הריתי תוריהמב הניבלה
 דצמ .רתוי רצק ןמזב ופוג בחרמ ותוא רבוע הדובעה־אשונ .14םוגיפב דדויו הלוע
 ־תדובע הלה ירה ,םינוש םידדצמ ןמזברב תיב ןיינבל ,לשמל ,םישגינ םא ,ינש
 .דחא גוסמ היישע וא היישע התוא םישוע הלועפה־יפתשמש יפ לע ףא ףוריצ

 םינוש םידדצמ הדובעה־אשונ תא ספותה ,תועש 144 לש ףרוצמה הדובעה־םוי
 ול םיידיו ול םייניע ללוכה־לעופה וא ףרוצמה־לעופהש םושמ ,םוקמה תניחבמ
 ־תרצותה תא הלעמ — לוכיבכ ,םלוע־אלמ אוה תמיוסמ הדימבו רוחאמו םינפמ
 תועש הרשעדניתש ינב הדובע־ימי 12 התוא םילעמשמ הריתי תוריהמב תללוכה
 תוידדצ־דחב םתדובע לא שגיל םהל חרכהש ,רתוי וא תוחפ םידדוב םילעופ לש

 .תרצותה לש םינוש חטש־יקלח סיכלוהו־םילשב ןמזברב .הריתי

 היישע וא הפוג היישע התוא םישוע הז תא הז םימילשמה םיברה יכ ,ונשגדה
 דיקפת האלממ תפתושמ הדובע לש רתויב־הונושפ חרוצ התואש םושמ ,גוס ותואמ
 ,בכרומ הדובעה־ךילהת םא .הלועפה־ףותיש לש רתויב־תחתופמה הרוצב ףא בר

 ןיב תונושה תולועפה תא קלחל תרשפאמ .דרובחב־םידבועה לש םתומכ םצע ירה
 שורדה ,הדובעה־ןמז תא ךכ ידי לע רצקלו ןמזברב ןעצבל ,דמוא הווה ,תונוש םיידי

 .15תללוכה־תרצותה לש התנקתהל
 תועבקנה ןמז־תופוקת ,רמולכ ,םייטירק םיעגר אצומ התא םיבורמ רוציי־יפנעב

 ,ןילקנארפ לש ותרדגה םיקניה תוהמ יבגל תינייפואש םשכ ,יסאלקהיקיתעה ןמזה יבגל איה
 .םירישכמדושוע דוצי ועבטמ אוה םדאה לכ

 םילעופהש םוקמב םג לוהתש רשפא תיקלח הדובע־תקולח התוא יכ ,עובקל שי דועו" 14
 ןמירהל ידכ די לא דימ םיביבל תרבעהב םיקסועה םיאנב ןוגכ .הלועפ התואב םיקסוע
 *תקולח ןיעמ םהיניב תמייק ןכ יפ לע ףאו ;הדובע התוא םישוע םלוכ - רתוי־הובג םוגיפל
 דהי םלוכו ,םיוסמ קחרמ הניבלה תא םדקמויריבעמ דהא לכש ,ךכב הרקיעש הדובע
 איבמ םהמ דחא לכ היה וליא תעגמ התיהשמ ,תוריהמירתיב ןותנה םוקמל עיגתש םירשפאמ
 רשוע״ד־יגוס תרות" :ק ב ר א ק ם .פ) "התויבדמבגה םוגיפל דע ,תוריהיב ולש ותניבל תא

 (.98 ,97 'מע ,1 דרכ .1840 סיראפ ,היינש .צ1ה .״םייתרבחה
 ןמזב םינוש םירבד■ עצבל ךירצש — עמשמ ,תבכרומ הדובע עוציבב רבודמשכ״ 15
 םקלח םינתונ לכהו ,תרחא הדובע עצבמ ינומלאש דועב ,תחא הדובע עצבמ ינולפ החא

 ,הגהביגהונ ינשה דועב רתוה דחאה .הגישהל היה לוכי אל דחא םדאש ,האצות תגשהל
 תירשפא התיה אלש ,החלצה גיידה גישמ ךכו ?לצלצה ליטמ וא תשרה ךילשמ ישילשהו
 לע תכסמ" :י םאר ט הד וי ט ד ."(0011001ן*ד3) תפתושמ הלועפ התוא אלוליא ללכ

 [.78 ׳טע] "/וכו ןוצרה
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 יסוויה ךרעה־ףדוע לש ורוציי

 הדובע־תואצות םהב גישהל חרכהה ןמש ,הדובעה־דילהת לש ועבט םצע ידי לע
 םירקא המכמ האובת ףוסאלו רוצקל וא ןאצ־רדע ז1גל ,לשמל ,ךירצ םא .תומיוסמ
 ליהתת הלועפה םא ,ךכב תרצותה לש התוכיאו התומכ תויולת בוש ,ןגד־תמדא לש
 ,סוסתל ךירצ הדובעה־ךילזותש ,ןמזה־ךשמ .תמיוסמ העשב םייתסתו תמיוסמ העשב

 םוימ איצוהלו־רוזגל לוכי וביא דיחיה .םיחילמה גיד םע ןוגכ ,שארמ ןאכ עבקנ
 לש הלועפה־־ףותיש ולאו ,תועש 12 לש רמאנ ,דבלב דחא הדובע־םוי אלא דחא
 ־םוי לע ודימעמו ,תועש הרשע־םיתש לש חדובעה־םוי תא ביחרמ ,לשמל ,100

 לש רועישה ותוא םילשמ — הדובעה־ךשמ לש רצוקה .תועש 1200 לש תדובע
 הדעומב האצותה .רוצייה־הדש לא עירכמה עגרב התוא םיליטמש ,הדובעה־תומכ
 ףקיה 5 םיבורמ הדובע־ימי יפוריצב ןמוב־וב ושמתשנש שומישב ןאכ היולת
 םילעופה רפסממ הז רפסמ ןטקי םלועל ךא ,םילעומה רפסמב יולת הליעיה האצותה

 רדעיה .16תואצות־לש־ףקיה ותוא םיגישמ ויה ןמז־לש־ףקיה ותואבש ,םידדובה
 דוביאל־תוכלוה תירבה־תוצרא ברעמב יכ םרוגש אוה־אוה הזה הלועפה־ףותיש
 ץטלשה בירחה םהבש ,תיהדזמה ודוה יקלחבו ,ןגד לש תומירע־תומירע חנש־חנש
 .17הנתוכ לש תובורמ תויומכ הנש־הנש דוביאל־תוכלוה ,הקיתוה הדעה תא ילגנאה

 ,הדובעה לש םוקמה־ימוחת תא ביחרהל הלועפה־ףותיש רשפאמ ,דחא דצמ

 םוקמה־יאנת םצע ידי־לע םימיוסמ הדובע־יכילהתב הז ףותיש בייחתמ ךכיפלו
 תיינבב ,האקשה־ילעפמב ,םירכס תמקהב ,תוצב־שובייב ןוגכ ,הדובעה־אשונ לש
 לא סחיב — הז ףותיש רשפאמ ינש דצמ .רכו לזרבדווליסמ ,םיכרד ,תולעת
 הז םוצמצ .םוקמבש־םוצמצ רוצייה־רוזא תא םצמצל — רוצייה לש 1תדימ־הנק
 ךכ ךות — היגשיה םוחת לש ותובחרתה םג הז םעו ,הדובעה לש םוקמה־ימוחתב
 םסוניכ ךותמ םיעבונ — (281^ 21־818) הלטבלדוואצוהה ןמ הברה ךוסחל ןתינ
 ־יעצמא לש םזוכיר ךותמו םינוש הדובע־יכילהת לש םבוריק ךותמ ,םילעופה לש

 .18רוצייה

 רבדב הריקח")".הגשיה לדגי ןכ — עירכמה ןמזב (תיאלקחה הדובעה) עצובתש לככ״ 16
 ".ןמזה םרוגמ תואלקחב בושח םרוג ךל ןיא" (.7 ׳טע ,״׳ובו יחכונה ריחמה ןיב רשקה

 (.23 ׳טע .1856 [גייוושנוארב] ,״תואלקחב השעמהו הרותה לע״ :גיביל)
 ־לודג הדובע־אוצי תמייקמה ,ץראב האצמל טעמכ םיפצמ ןיאש ,תרחאה הלקתה" 17
 איצמהל תורשפאה־יא וז ירה — הילגנאו ןיסמ ילוא ץוח — םלועב תרחא ץרא לכמ רתוי
 ןיא לוביה לש תולודג תויומכש ,איה האצותה .הנתוכה ףיסאל םיידי לש קיפסמ דפסמ
 ןבומו ,עקרקה לע הבוכש רבכ הנתוכהש רתאל םיטקלמ רחא קלחש דועב ,ןתוא םיטקלמ
 ־תפוקתל זודובעב רוסחמ םושמ יכ ,אצמנו ;הקלחב הבוקר ףאו עבצ־תלוטנ איהש וילאמ
 ,לובי ותואמ לודג קלח ןדבא םע השעמל םילשהל םיעטמה־־לעב ץלאנ ,המיאתמה הנשה
 22 ״.ץראה תושדחמ ישדחרד םוכיס .וראקרוה לאגנב״) ״.ךכ לכ ול תקקותשמ הילגנאש

 (.1861 ילויב

 הלעפל רשפאו — הדובעהו ןוהה לכ״ש ,אצמנ תיאלקחה תוברתב תומדקתה םע 18
 ליבשב םיזכורמ םה התע ,רקא 500 לש חטש לע רזופמב םדוק םיקזחומ ויהש — הזמ
 ־זכרתנ םיקסעומה הדובעהו ןוהה תומכל סחיב״ש יפ לע ףא ".רקא 100 לש ללכושמ דוביע

 ותואל האןשהב לדגומ רוציי־םוחת ןאכ שי ירה — (18 001106מ1;1־826(1) חטשה רתוי
 ־יתלבו דיחי־דחא רוצייה־ליעפ ודבעמ היה וא וב קיזחמ היה ןכל־םדוקש ,רוציי־םוחת

 (.191 ,מע ,1831 ןודנול ״.הטנרה לע .רשועה תקולח לע הסמ״ :סנו׳ג .ד) ״.יולת
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 הלועפ ףותיש .11

 הדובע־ימי לש ולדגב ו ל ־הוו ש םוכס לא האנשהב — ףרוצמה הדובעה־םוי
 םג ךכיפלו ,שומיש־יכרע לש רתוי־תולודג תויומכ רציימ — םידרופמ־םידיחי
 לדבה ןיאו .תמיוסמ הליעי האצות לש הרוצייל שורדה הדובעה־ןמז תא אוה ןיטקמ
 םושמ ,רבגומ יביטקודורפ חוכ ותוא ןותנ הרקמב גישמ'ףרוצמה הדובעה־םוי םא
 תא ביחרמ אוהש םושמ וא ,הדובעה לש תינאכמה זווכזו״תמצוע תא הלעמ אוהש

 תא םוקמה־תניחבמ אוה םצמצמש םושמ םא ?םוקמה תניחבמ התלועפ־םוחת
 עגרב אוה ליעפמש םושמ םאו ,רוצייה לש ותדימ־הנק לא סחיב רוצייה־חטש
 ןיב תורחתהה תא אוה ררועמש םושמ םא ;רצק ןמזב הבורמ הדובע יטירקה
 לע אוה עיבטמש םושמ םאו ,םיינויחה םהיתוחוכ חתמ תא ריבגמו םידיחיה
 עצבמש םושמ םא ;תוידדצ־ברהו תופיצרה םתוח תא םיבר לש דחא־גוסמ תוישעה
 רוצייה־יעצמאב ןוכסח ידיל אוה איבמש םושמ םאו ןזנזב־וב תונוש תוישע אוה
 לש יפוא דיחיה תדובעל אוה הנקמש םושמ םאו ,ףתושמב םהב םישמתשמש ךות
 הדובעה־םוי לש ילוגסה ינדציה־חוכה םיאנתה לכב — תעצוממ תיתרבח הדובע
 לש יביטקודורפ חוכ אוה וא ,הדובעה לש יתרבח יביקודורפ חוכ אוה ףרוצמה

 תווצ־תדובע ידי לע .ופוג הלועפה־ףותיש ךותמ עבונ הז חוכ .תיתרבח הדובע
 ףתושמה רשוכה תא חתפמו םיילאודיווידניאה ויגייס תא לעופה טשופ תיתינכת

 .18ונימ־ינבלו ול

 םייורש ןכ םא אלא ןירשימב דחיב־לועפל םילוכי םניא ללכב םילעופש םשכ
 ןיא ןכ — םתלועפ־ףותישל יאנת אוה םיוסמ חטשב םסוניכ ןכ־לעו ,דחי םה
 ןוה־לעב ותוא ,ופוג ןוה ותוא ןכ־םא אלא הלועפ־ףתשל םילוכי םיריכש םילעופ

 ־ךרעהש׳ ,ןאכמ .ןמזב־וב םתדובע־תוחוכ תא הנוק :רמולכ ,ןזנזברב םקיסעמ ,ופוג
 — ׳וכו ,עובשל ,םויל םילעופה־רכש לש םוכסה וא ,הלא הדובע־תוחוכ לש ללוכה
 םמצע הדובעה־תוחוכש ינפל ,ןוהה־לעב לש וסיכב דחואמ ולוכ היהיש חרכהה ןמ
 ולו ,םילעופ 300 לש הדובע־רכש תחא־תבב םלשל ידכ .רוצייה־ךילהתב ודחאתי
 ־עובש םילעופ תוחפל םלשל רשאמ ןוה־תעקשה רתוי השורד ,דבלב דחא םויל
 וא ,הלועפ־םיפתשמה םילעופה רפסמ :רמוא הווה .הלוכ הנשה לכ ךשמב עובש
 ¬לעב ידיב שיש ,ןוהה לש ורועישב לכ־םדוק יולת ,הלועפה־ףותיש לש הדימה־הגק

 הווהמ םירעצימה תוחוכה לש םדוחיא ולאו ׳רעצימ אלא וניא דיחיה םדאה לש וחוכ" 19
 יושע תוחוכה לש דבלב םדוחיא םצעש אצוי ךכו ,םייקלחה תוחוכה םוכסמ לודגה ,ללוכ־חוכ
 :י ר ו .פ לש ורוביחל הרעה ,י ל ר א ק .ר .ג)״.החטש תא לידגהלו םתלועפ ןמז תא ןיטקהל

 (.196 ימע דיכ /״וכו םירוהרה*
 אל דיחיה לש ותדובעש ,תואצות הגישמ תפתושמה הדובעה" .תיתפרצה הרודהמב תפסות
 לש תואצותה ירה ,ןיינמבש־לודיג הלדג תושונאהש הדימב .םלועל ןגישהל הלוכי התיה
 רוביח ידי־לע לבקל היה רשפאש ,םוכסה לע הברהב ורבעי תפתושמה עוצקמה־תוצירה
 עדמה־תודובעב ןכו תוינאכמה תויונמואב ,םנמאו ...אוהה לודיגה שמשי ול דוסי םאב דבלב
 ־ישיא לש טפשמ ותוא .וייח ימי לכ דדוב טרפ עצבישמ רתוי דחא םויב םדא עצביש לוכי
 וב שמתשהל הצרתשכל ,ףקות ול ןיא בוש — ויקלח םוכסל הווש םלשה יכ ,הקיטמיתמה
 ןתיב — תושונאה לש המויקל לודגה ווותה־דומע הז — הדובעל עגונב .ןנד אשונה יבגל
 םעפ־יא תולעהל םילוכי ויהש המ לכ לע תרבוע םידחואמה םיצמאמה תואצות יכ ,רמול

 (.1850 ןודנול ,״ןיסולכואה־קוח״ :רלדס .ת) ״.םידדוב םיטרפ לש םהיצמאמ
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 יסחיה ךרעה־ףדוע לש ורוציי

 ־יעצמא ףקיהב אוה יולת ,רמולכ ,הדובע־תוחוכ לש םתיינקב עיקשהל יטרפה ןוהה
 .םיבר םילעופ ליבשב דחא ןוה־לעב לש ותושרב םייוצמה היחמה

 .לשמל ,םלג־ירמוח לע תואצוהה .ךכ עובקה ןוהב ףא ,הנתשמה ןוהב המו

 30*מ דחא לכ לש ויתואצוהמ ,םילעופ 300 דיבעמה ןוהה־לעב ליבשב 30 יפ תולודג

 לש רמוחה־תומכו םיכרעה־ףקיהש יאדו .דחא־לכ םילעופ 10 םיקיסעמה ןוהה־ילעב
 םע שממ הדימ התואב םילדג םניא ףתושמב םהב םישמתשמש רוצייה־יעצמא
 תויומכ זוכירש ירה .בר לודיג םה םילדג ןכ יפ לע ףאו — םילעופה רפסמ לודיג
 םתלועפ־ףותישל ירמוח יאנת אוה םידיחי ןוה־ילעב ידיב רוציי־יעצמא לש תובורמ
 יולת ,רוצייה לש ותדימ־הנק וא ,הלועפה־ףותיש לש ופקיהו ,םיריכש םילעופ לש

 .הז זוכיר לש ופקיהב

 ידכ ,ילאודיווידניא ןוה לש םיוסמ םומינימ־רועיש שורדש ,היה המוד הליחתמ
 — רצוימה ךרעה־ףדוע לש ותומכ ,ןאכמו — ןמזבדב םילצונמה םילעופה רפסמש

 -לעבל ריעז־ןמוא ךופהל קיפסי ,םייפכ־עיגימ ומצע הדובעה־ןתונ תא רוטפל קיפסי

 םומינימ יכ ,םיאור ונא וישכע .תילאמרופ הניחבמ ןוהה־סחי תא ךכב םייקלו ׳ןוה
 ,םיילאודיווידניא ,םיבורמ הדובע־יכילהת לש םלוגלגל ירמוח יאנת שמשמ הז

 .ףרוצמ יתרבח הדובע־ךילהתב ,הזב .דז םייולת יתלבו םידרופמ

 האצות אלא וניא הדובעה לע ןוהה לש ודוקיפ יכ ,הליחתב היה המוד ןכו
 ,ןוהה־לעב ליבשב אלא ומצע ליבשב דבוע וניא בוש לעופהש ,ךכמ תילאמרופ
 לש הלועפה־ףותיש אבש ,וישכע .ןוהה־לעב לש וחוקיפ תחת אוה דבוע ךכיפלו
 *ךילהת לש ועוציבל חרכה השענו ןוהה לש ודוקיפ חתפתנ ,הברה םיריכש־םילעופ

 ־הדשב ןוהה־לעב לש ודוקיפ .רוצייה ליבשב שממ־לש־יאנת השענ ,ופוג הדובעה
 איבצמה־לארנגה לש ודוקיפב שממ ,וידעלב רשפא־יאש יאנת וישכע שמשמ רוצייה

 .הכרעמה־הדשב

 *הנקב תעצובמה ןירשימב תפתושמ הדובע וא ,ןירשימב תיתרבח הדובע לכ

 ןיב הינומראה הליטמ׳ אהתש ,הלהנהל ,טעמב םאו הברהב םא ,הקוקז ,לודג הדימ
 ךותמ םיעבונה ,םייללכה םידוקפיתה תא המישגמ אהתו תוילאודיווידניאה תולועפה
 דיחי רנכ .םייאמצעה וירביא תעונתמ לידבהל — יביטקודורפה ללוכה־ףוגה תעונת
 חוקיפו'הלהנה לש הז דוקפית .יאקיזומ־־להנמל הקוקז תרומזת ,ומצע לע חצנמ
 הדובע ותורמל הפופכה הדובעה התשענשמ ,ןוהה לש ורוקפיתל השענ ךוויתו
 ־ינמיס ומצעל הנוק ,ןוהה לש ילוגס דוקפית ותויהב ,הלהנהה־דוקפית .תיפותיש

 .םיילוגס יפוא

 ־אטיפאקה רוצייה־ךילהת לש תעבוקה־תילכתהו העינמה־המגמה :לכ־םדוק
 לככ לודג רוציי ,רמולכ ,20ןוהה לש רשפאה לככ הלודג תוכרעתשה — ןה יטסיל
 *לעב ידיב הדובעה־חוכ לש רשפאה לככ לודג לוצינ ןכבו ,ךרעה־ףדוע לש רשפאה

 ,םתודגנתה תכלוהו־תרבגתמ ,דחא ןמזב םיקוסעה םילעופה דפסמ לדגשמ .ןוהה

 לש ותלהנה .וז תודגנתה לע טלתשהל ידכ ןוהה לש ץחלה חרכהב רבגתמ הז םעו

 ."׳וכו הנעי ףסכה" :ט נ י ל ר ד נ א ו) ״.קסעה לש הדיחיה תילכתה הנה ...סיחור״ 20
 (.11 ׳הע



 הלועפ ףותיש .11

 ־ךילהת לש ועבט •ןותמ עבונה ,דחוימ דוקפית תשמשמ איהש דבלב אל ןוהה־לעב
 -ךילהת לש ולוצינל דוקפית תשמשמ םג איה — וילא רייתשמו יתרבחה הדובעה
 לצנמה ןיבש ענמנ־יתלב דוגינ ותוא ידי־לע הנתומ אוה ןכ־לעו ,יתרבח הדובע
 ,רוצייה־יעצמא לש םפקיה לדגשמ :תאז ףאו .ולוצינל דמועה ימלגה־רמוחה ןיבו
 החגשהב ךרוצה ךלוהו־לדג ,םירז ןיינק תקזחב ריכשה־לעופה תמועל םידמועה
 אלא וניא םיריכשה־םילעופה לש םתלועפ־ףותיש :דועו .21ןוכנה םשומיש לע
 ללוכ־ףוגב םדוחיאו םהידוקפית ףוריצ..דחא ןמזב םתוא דיבעמה ,ןוהה לש ותאצות
 ךכיפלו .םדכלמו םסנכמה אוהו ,ןוהב ,םהל הצוחמ אצמנ הז לכ — יביטקודורפ
 — השעמל ;תינכת תקזחב — הכלהל :םהיתודובע ףוריצ םתמועל דמועו עיפומ
 םתיישע תא עינכמה ,רחא לש ונוצר־ןוטלש תקזחב ;ןוהה־לעב לש תוכמס תקזחב

 .אוהדתרטמ לש התורמל

 תמחמ ,הנכות דצמ איה תיפוצרפ־וד תיטסילאטיפאקה הלהנהה םא :ךכיפלו
 אוה דחא דצמ ןכש — הלהנהל דמועה ומצע רוצייה־ךילהת לש ותויפוצרפ־וד
 — ןוהה־ךורעישל ךילהת אוה ינש דצמו ,תרצות תנקתהל יתרבח הדובע־ךילהת
 הדימ־הנקב הלועפה־ףותיש לש ותוחתפתה םע .הצירע הלהנה התרוצ יפל איה ירה
 רטפנ הליחתמש םשכ .הל תודחוימה היתורוצ תא תוצירע התוא תחתפמ ,הבורמ
 ליחתמ ומע קרש ,םומינימ־רועיש ותוא ונוה גישהש רחאל ,םייפכ־עיגימ ןוהה־לעב
 לע דימתמו רישי חוקיפ לש דוקפיתה יבגל ךכ — יטסילאטיפאקה רוצייה םצע
 ופוג דוקפית ותוא רסומ אוה וישכע :םילעופ לש תורובח לעו םידיחי־םילעופ
 הלעמ־יניצק ,םייאבצ םיניצקל קוקז אבצ הנחמ .םיריכש םילעופ לש דחוימ גוס ידיב
 ,ומצע ןוה ותוא לש ודוקיפב דחיב םידבועה ,םילעופ ינומהו — ,דטמ־יניצק םע
 (מ1£1מ3£61-8 םילהנמ ,םיחצנמ) םיהובג םיניצק :םייתיישעת םיניצקל םיקוקז
 םידקפמה (£01-60160,0'\ז61,1001161י3,001111־6111311; 1־03 הדובע־יחקפמ) םיגיצק״ינגסו
 תישענו תשבגתמ ןוילעה־חוקיפה תדובע .הדובעה־ךילהת ךשמב ןוהה לש ומשב
 םירכיא לש רוצייה־ןפוא תא תוושהל אב אוהשמ ,ינידמה ןלכלכה .דחוימה םדוקפית
 םסובמה םיעטמה־קשמ לא םייאמצע הכאלמ־ילעב לש וא םמצע תושרב םידמוע
 ¬תואצוהה לע ןוילעה־חוקיפה לש תאזה הדובעה תא הנומ אוה ירה — תודבעה לע

 רחאל יכ ,עידומ ,1866 ינויב 3־מ "רוטייטקפס" ,[ירטסיליפ] ינתרק ילגנא ןותע 21
 "רטס׳צנאמב לזרב־יטוח רוצייל הרבח״ב וילעופו ןוה־לעב ןיב תופתוש־לש־קסע ןיעמ וגיהנהש
 הדירי — הנושארה האצותה התיה" 001111)3117 0£ 1\/13ס01ו63£61־"]
 ־םניינקב זובזב רתי גוהנל םיכירצ םה ןיאש ,םידבועה וניבה ןכש !זובזבה לש תימואתפ
 לש םדצב ,רתויב לודגה רוקמה אוהו רשפא זובזבהו !םירחא םילעב לכ םיגהונשמ ,םה
 תונויסנב ירקיעה יוקילה יכ ,אצומ ופוג ןותע ותוא ".היישעתב םידספהל ,םיעורג תובוח
 יכ ,וחיכוה וללה" :אוה [110011(1316 000ןנ61־3£1ע6x1 6נ6^■10160£3] לייד׳צורב םייפותישה
 ורפיש םהו ,היישעתה־תורוצ לכ טעמכו תשורח־יתב ,תויונח החלצהב להנל םילוכי םילעופ ידוגיא
 ".םילעבה ליבשב רורב םוקמ וחינה אל בוש (!לבא) ,לבא ,םידבועה לש םבצמ תא לובג־ןיאל

 [״׳11167 8110ר¥0(1 11131; 3880013110113 0£ \¥01'1(1וב6!1 00111(1 01303£6 81101)8,

 011118, 30(1 3101081 311 £01־018 0£ 10(1118£מ7 זע1£11 8000688, 30(1 £1167

 10101608617 1ס1ן)ע0¥6(1 £116 000(11£100 0£ £116 0160, 1נ0£ £1160 £1167 011(1

 ס0£ 163ע6 3 01631• ?1306 £01־ 0138£61־8."] (^06116 1101י1,6ס1•! [!רבדה ארונ המ]
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 יסחיה דרעה־ףדוע לש ורוציי

 ־ןפואב ןד אוהשכ ,הז דגנכ ■א21 (£3טא £!•318 <16 ק1־0(1ט0110נב)רוצייה לש הלטבל
 ועבטמ עבונ אוהש לכ ,הלהנהה־דוקפית תא ההזמ אוה ירה ,יטסילאטיפאקה רוצייה
 ויפוא ידי־לע הנתומ אוהש לכ ,ומצע דוקפית ותוא םע ,ףתושמה הדובעה־ךילהת לש
 ןוהה־לעב .22הז ךילהת לש — םידוגינ לש יפוא אליממ והזו — יטסילאטיפאקה
 איבצמ השענ אוה אלא ;יתיישעת להנמ אוהש ינפמ ,אוה ןוה־לעב דכ םושמ אל

 לש וראת תויהל ךפוה היישעתב ןוילעה דוקיפה .ןוה־לעב אוהש םוש לע יתיישעת
 לש וראת םזילאדואיפה ימיב היה טפשמבו המחלמב ןוילעה דוקיפהש םשכ ,ןוהה

 •*22יעקרקה ןיינקה

 ,הז.לש ורכומ תקזחב ,אוהש ןמז לכ ,ותדובע־חוכ לש ןיינקה־לעב אוה לעופה

 ־חוכ :וניינקב שיש תא אלא רוכמל לוכי אוה ןיאו ,ןוהה־לעב םע ךלוהו־רגתמ
 ןוה־לעבש ,ךכ ידי לע והשמב ףא הנתשמ הז בצמ ןיא .דדובמה ,ישיאה ותדובע
 10 םע םיזוה ךרוע אוהש וא ,הדובעדווחוכ 100 דחא .דדובע־חוכ םוקמב הנוק

 100־ב שמתשהל ודיב .דבלב דיחי־לעופ םע אלו ,הזב הז םייולת־יתלב םילעופ

 תא םלשמ ןוהה־לעבש ירה .הלועפ־ףותיש ידיל םאיבי אל םא וליפא ,הלא םילעופ
 תנוצמה הדובעה־חוכ דעב םלשמ וניא לבא םייאמצע הדובע־תוחוכ 100 לש םכרע
 םיאבה ,םידדובמ אלא םילעופה ןיא םייולת־יתלב םישיא תקזחב .האמה םתוא לש
 ליחתמ םתלועפ־ףותיש ןיא .הזל ,דז תידדה הקיזב אל לבא ,ופוג ןוה ותואל הקיזב
 .םמצעל םילעב תויהל וקספ רבכ הדובעה ךילהתב םלואו ,הדובע,ד־ךילהתב אלא

 םירביא תקזחב ,הלועפ־יפתשמ תקזחב .ןוהה לש ופוגל ופרטצנ וכותל םתסינכ םע
 ומויקל דחוימ ןפוא םישמשמ אלא םמצע םילעופה ןיא בוש ,השועו־לעופ ףוג לש
 וחוכ ,יתרבח לעופ תקזחב לעופה חתפמש יביטקודורפה חוכהש ,ןאכמ .ןוהה לש
 ־אלל חתפתמ •הדובעה לש יתרבחה יביטקודורפה חוכה .אוה ןוהה לש יביטקודורפה
 .הלא םיאנתב םדימעמש אוה ןוההו ,םימיוסמ םיאנתב םילעופה םידמענשמ ,םולשת

 ינפמ ,המואמב ןוהל ול הלוע וניא הדובעה לש יתרבחה יביטקודורפה חוכהש ינפמו
 תכייש ותדובעש רחאל אלא לעופה ידי־לע חותיפ ידיל אב הז חוכ ןיא ינשה דצמש
 חוככ ,עבטה ידימ וב קזחומ ןוההש יביטקודורפ חוככ הארנ אוה בוש — ןוהל רבכ

 .[יטננאמיא] וב עובט יביטקודורפ

 םילעפמב — טושפה הלועפה־ףותיש לש וגשיה ונינפל עיפומ תויקנע תודימב

 "הדובעה לע .ןוילעה חוקיפה" תא ראיתש רחאל ,0 נ ר י י ק רוספורפה .י*21
 םידבע־ידי־לע־רוצייה ליבשב תישאר הנוכתכ ["83)301־1111611 <161100 011313001■"]
 ,(ןופצבש) ןיינקה־לעב רכיאה" :רומאל ךישממ והירה ,תינופצה הקירמא לש םורדה תונידמב
 ןאכ .ותוצמאתה ליבשב רחא ןובריד םושל, קוקז וניא בוש ,ולמע ירפ לכ תא ומצעל וסכנב

 • (.49 ,48 ׳םע ,״דבעה, לש וחוכ״ :םנרייק) ״.ירמגל רתוימ ןוילעה חוקיפה
 םילדבהה יבגל..החוקפ ןיעב ללב ךרדב ןייטצמה ,ט ר א ויטסי םמי י ׳ג רס 22
 םילודגה םיקסעה םיסרוה המ ינפמ" :ריעמ — םינוש רוציי־ינפא ןיב םיינייפואה־םייתרבחה
 םהש ,ךכ ידי־לע אל םא (קע1עי3(;6111 <31ג811־7)ריעזה לעפמה תא הרוטקאפונאמה ךדד לעש
 ןודנול ,"תינידמה הלכלכה ירקיע") "? םידבעה [תדובע] לש תוטשפה,לא םיכלוהו־םיברקתמ

 (.168 ,167 ׳מע ,ן ךרכ ,1767
 יחצנה חרכהה תא חיכוהל ,אופיא ,םילוכי ויה ,ותלוכסאו ט נ ו ק טסוגוא א22

 .ןוהה ינודא יבגל הז חרכה וחיכוהש ךרד התואב ,םיילאדואיפ םינודאב
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 ,דלועפ־ףותיש .11

 ורבעש תופוקתב" .רכו ,םיקסורטאה .םירצמה ,םיקיתעה היסא־ינב לש םימוצעה
 ליבשב תואצוהה תא תוקפסמ ויהש רחאל ,הלאה תויחרזמה תונידמהש ,עריא
 וב שמתשהל ולכיש ,ףדוע ןתושרב ראשנ דוע ,םייאבצהו םייחרזאה ןהיתודסומ
 תושמתשמ ויה הלאה םילעפמה תמקה םשל !תלעותל וא תראפתל םילעפמ ליבשב
 ורצי לכו ,תיאלקח־אלה הייסולכואה לש תועורזהו םיידיה לכ לע טעמכ ןנוטלשב
 םולינ־תעקב .וללה תונידמה תמצוע לע תודיעמ ןדועש ,תואלפנ ןורכז־תובצמ
 ,תיאלקח־אל הייסולכוא ינומה ליבשב תונוזמ תרציימ .דתיה ...הכרב־תעפושה
 תמקהל םיעצמאה תא םינתונ ויה ,םינהוכהו םיכלמה לש םניינק ,וללה תונוזמהו
 קנעה־ילספ תעסה םשל ...ץראה לכ תא םהב ואלימש ,םימוצעה ןורכזה־יניינב
 עפשב ושמתשה ,אלפ־תדרח תררועמ ןתרבעה םצעש ,םימוצעה םירמוחה תלבוהו
 .םהיצמאמ זוכירבו םילעופה רפסמב היה יד ".דבלב םדא־תדובעב טעמכ־ינזבזב
 םיקנע ןיגומלא־יפכ■ סונייקואה יקמעממ םילועודניאשנתמ דציכ ,םיאור ונא הנה
 וניא ומצעלשכ (<16ע0811;גני5ז) עיקשמ לכש יפ לע ףא ,תושבילו םייאל םידכלתמו
 םניא תיטאיסא הכלממב רשא םייאלקח־אלה םילעופה .בולעו הפר ,רעצימ אלא
 םייטרפה םיינפוגה םהיצמאמ םא־יתלב ,הזה דיקפתה ןעמל הברה םורתל םילוכי
 םלועל־איבהש אוה ,וללה םינומהה תא ךירדהש חוכהו ;םרפסמב םחוכ ךא ,דבלב
 םהידירשש ,קנעה־תואטרדנא לש תוכרעמ ,תודימאריפ ,םישדקמו תולכיה םתוא
 ןהילעש [1־6\ז6מ1163נ תוסנכההש ךותמ קר .הדרחו תולעפתה ונבל תא םיאלממ
 ליבשב תורשפאה החתפנ — םיטעומ ידיב וא דיחי ידיב וזכרתנ םילעופה וסנרפתנ
 ־םיטילשה ידיב וא םירצמו היסא יכלמ ידיב התיהש ,וז המצוע 23".הלאכ םילעפמ
 עיפומ אוה םא — ןוהה־לעב לש וידיל השדחה הרבחב הרבע ,םיקסורטאה םינהוכה

 .תוינמ־תורבחב ץגכ ,ףרוצמ ןוה־לעבכ םאו דדוב ןוה־לעבכ
 התלודגב התוא םיאצומ ונאש הרוצ התואב ,הדובעה ךילהתב הלועפה־ףותיש
 תודעה לש תואלקחב וא א־נםידייצ־םימע לצא — תושונאה לש תוברתה־תישארב
 ,ךכב ינשה דצמו .רוצייה יאנת לע ףתושמה ןיינקב דחא דצמ ורוקמ — תוידוהה
 אלש םשכ ,הדעה לש וא ונבשה לש ורובטמ ומצע רקע אל ןיידע טרפח־דיחיהש
 ־ףותיש ןיבל וניב םילידבמ דחאכ הלא םירבד ינש .ליחנה ןמ טרפה־הרובדה הרקענ
 םלועב לודג הדימ־הנקב הלועפ־ףותישב יארקאה שומישה .יטסילאטיפאקה הלועפה
 ־תונדא לש םירישי םיסחיב ודוסי — תוינרדומה תובשומבו םייניבה־ימיב ,קיתעה
 שארמ־החינמ תיטסילאטיפאקה הרוצה ולאו .םידבע־תדובעב בורה לע ,תודבעו
 הניחבמ לבא .ןוהל ותדובע־חוכ תא רכומה ,ישפחה ריכשה לעופה לש ותואיצמ תא
 יתונמואה־לעפמה לאו םירכיאה־קשמ לא דוגינב הלועפה־־ףותיש חתפתמ תירוטסיה

 רושא תוקיתע לש םיפסואה .78 ,77 ׳מע .,״ונו תואצרה לש רזע־רפס" ;ם נ ו ׳ג .ר 23
 םתוא לש הייאר־ידעל ונתוא םישוע הפוריאב הריבה ירע ראשבו ןודנולב רשא םירצמו

 .,הלועפ־יפתושמ :הדובע־יכילהת
 ,?םייחרזאה םיקוחה תרות" ורוביחב עבוק אוה םא ,העוט וניאש רשפא ,ה ג נ י ל א־3
 תורוצה תחא אוה (המחלמ) סדאה־דיצו ,הלועפה־ףותיש לש הנושארה הרוצה אוה דיצה יכ

 .דיצה לש תונושארה
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 .24םינמוא־דוגיא לש הרוצ שבול ונניא םא ןיבו שבול אוה םא ןיב — יולת־יתלבה

 תירוטסיה הרוצכ אל ,יטסילאטיפאקה הלועפ,ד־ףותיש עיפומ וללה תורוצה תמועל
 הרוצ תקזחב ןדגנכ עיפומ ומצע הלועפה־ףותיש אלא ,הלועפה־ףותיש לש תדחוימ
 .תילוגס הלדבה ותוא הלידבמו יטסילאטיפאקה רוצייה־ךילהתל ול תדחוימ תירוטסיה.

 ־ףותיש םע חתפתמ אוהש יפכ ,הדובעה לש יתרבחה יביטקודורפה־חוכהש םשכ
 ופוג הלועפה־ףותיש הארנ ךכ ,ןוהה לש יביטקודורפ־חוככ ונל הארנ ,הלועפה
 רוצייה־ךילהתל דוגינב — יטסילאטיפאקה רוצייה־ךילזות לש תילוגס הרוצ תויהל
 יונישה אוה .םידדובמו םייולת־יתלב .,םיריעז־םינמוא לש םג וא ,םילעופ לש
 ,ומצעמ שחרתמ הז יוניש .ןוהל ותופיפכ םע ,ישממה הדובעה־ךילהתב לחש ,ןושארה

 ־םילעופ לש הבורמ רפסמ ןמזברב םיקיסעמש ,ךכל תמדקומה החנהה .עבטה ךרדב.

 ־יפאקה רוצייל אצומה־תדוקנ תשמשמה איה ,ופוג ,דדובע־ךילהת ותואב םיריכש.
 םא :םידמל ונאצמנ .דחי םיכורכ ןוהה לש ותייוה םצעו וז אצומדודוקנ .יטסילאט
 ־ךילהתש ידכ ירוטסיה חרכהכ יטסילאטיפאקה רוצייה־ןפוא הארנ דחא דצמ
 לש וז תיתרבח הרוצ תיארנ ינשה דצמ ירה — יתרבח ךילהתל ךפהיי הדובעה
 ־ךילהת תא םיחור־רתיב לצנל ידכ וב שמתשמ ןוההש ,דותמ תויהל הדובעה־ךילהת.

 .יביטקודורפה וחוכ תרבגה םע הדובעה
 ־הנקב רוצייה םע דחיב לח ,ןאכ דע הב ונדש ,הטושפה ותרוצב .דלועפה־ףותיש
 תדחוימ תוחתפתהדופוקתל תינייפוא ,הביצי הרוצ שמשמ וניא ןיידעו ,בחר הדימ
 לש היתולחתהב ךכ בוריקב אוה הארנ רתויה לכל .יטסילאטיפאקה רוצייה־ןפוא לש
 תואלקח לש גוס ותואב ןכו ;25תונמואה־תטישב ןיידע הלהנתהש הרוטקאפונאמה
 םירכיאה־קשממ הרקיעב הנוש הניאשו הרוטקאפונאמה־תפוקתל םיאתמה ,הלודג.
 .םיזכורמה רוצייה־יעצמא לש םפקיהבו ןמזב־וב םיקוסעה םילעופה רפסמב אלא

 ןוההש ,רוציי־יפנע םתואב תטלש הרוצ שמשל ףיסומ ןיידע טושפה הלועפה־ףותיש
 םהב ואלמי תונוכמה־ןונגנמ וא הדובעה־תקולחש אלב ,לודג הדימ־הנקב םהב לעופ

 .בושח דיקפת
 יפ לע ףא ,יטסילאטיפאקה רוצייה־ןפוא לש דוסי־תרוצ ראשנ הלועפה־ףותיש
 ופיסוהש היתורוצ ראש ןיב תדחוימ הרוצכ אלא העיפומ הניא הפוג הטושפה ותרוצש

 .רתוי חתפתהל

 םתצקמב םישמשמ םחינש — יולת־יתלבה יתונמוא,ד־לעפמהו ריעזה ־םירכיאה־קשמ 24
 ודצב ,הז לש ותוררופתה רחאל םה םיעיפומ םתצקמבו ,ילאדואיפה רוצייה־ךפואל סיסב
 ןמזב תויסאלקה תודעל ילכלכה דוסיה תא ,הז םע ,םיווהמ — יטסילאטיפאקה לעפמה לש
 ןוטלש תודבעה הטלתשנש םדוקו ןומדקה־יחרזמה ףתושמה ןיינקה ררופתנש רחאל ,ןתחירפ

 .רוצייה לע שממ לש
 הדובע התואב םיקסועה םיבר לש תורחתההו הדיקשה ,תויחמומה דוחיאב ןיא םולכ" 25
 ־קאפונאמ תא איבהל הילגנא הלוכי ,דתיה םולכ תרחא ךרדבו ? וז לש המודיקל ךרד םושמ
 ׳םע ,1750 ןודנול "ןשקמה" :י י ל ק ר ב) ״ז וזכ תקהבומ תומילש ידיל הלש רמצה־תרוט

56, § 521.) 
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 הרוטקאפונאמהו הדובעה תקולח .12

 רשעדנינש קרפ

 הרוטקאפונאמהו הדובעה תקולח
 זזרוטקאפונאמה לש לופכה הרוקמ .1

 תיסאלקה ותרוצ תא ומצעל רצוי הדובעה־תקולח לע ססובמה הלועפה־ףותיש
 ,יטסילאטיפאקה רוצייה־ךילהתל תינייפוא הרוצ תקזחב ,הז ףותיש .הרוטקאפונאמב

 — תקדקודמ־יתלב הכרעה יפל—תכשמנ איהש ,שימזנ־הרוטקאפמאמה תפוקתב טלוש
 .18־ה האמה לש ןורחאה שילשה דע 16־ה האמה תיצחממ

 .םיכרד יתשב הלועו־תחמוצ הרוטקאפונאזנה

 םיוסמ רצותש ,םינוש םיגוסמ תויאמצע תוכאלמב םיקוסעה םילעופ :תחאה
 לש ודוקיפב תחא הנדסב םידחאתמ — ןורחאה ובלשל דע םהידי תא רובעל בייח
 ידיב ושענש תודובע לש תללוכה ןתרצות התיה ,לשמל ,הרכרכה .ןוה־לעב ותוא
 ,םיטייח ,םינפכוא ,םינפא־ישרח ןוגכ ,הזב הז םייולת־יתלב םינמוא לש בר ןיינמ
 .רכו ,םיבהז ,הכאל־יעבצ ,םיעבצ ,םיגגז ,םירזש ,םימרח ,םידפר ,םירגסמ

 הדובע־תיבב הלאה םינושה םינמואה לכ תא תדחאמ תורכרכה־לש־הרוטקאפונאמה
 תא ביהזמ התא ןיא םנמא .הז תא הז םיעייסמו ןמזבדב םידבוע םה ןאכו ,דחא
 ,הברה תורכרכ ןמזב־וב תושענ םא םלוא .היושע רבכ איה ןכ םא אלא הרכרכה

 ־ךילהתב םדוק בלש תורבוע ןתצקמש דועב ,בוהיזל דימת ודמעי ןתצקמש רשפא
 אצומ הזו ,טושפה הלועפה־ףותיש לש םוחתב ןיידע םידמוע ונא ןאכ דע .רוצייה
 םיבורמ םימי ורבע אל ךא .םיצפחבו םדאב ול שורדה רמוחה תא וינפל ןמוזמ
 ־תיישעב קוסע אוהש ךות ,רכו דפרה ,רגסמה ,טייחה .רבדב ירקיע יוניש לחו
 ותונמואב קסעתהל ,ןורשכה תא םג ותאו ,לגרהה תא טעמ־טעמ דבאמ ,דבלב תורכרכ
 הרוצה תא וישכע לבקמ ,ידדצ־דח השענש ,וקוסיע :ינש דצמ .הידממ לכל תמדוקה
 ־קאפונאמה ונל התארנ הליחתמ .ץנוכמח ותלועפ םוחת ליבשב רתויב־תיתילכתה
 תכפהנ איה טעמ־טעמ .תויאמצע תויונמוא לש ףוריצכ תונרכרכה־לש־הרוט
 תשבגתמ ןהמ תחא לכש ,תויקלחה־תודדובמה ויתולועפל תורכרכה־רוציי לש הקולחל
 תועצובמ ןתוללכב וללה תולועפהו ,דבלב דחא לעופל ול דחוימה ודוקפית תישענו
 םיגיראה־לש־הרוטקאפונאמה המק ךכב אצויכ .הלא סייקלח־םילעופ לש רבח ידי־לע
 תונוש תויונמוא לש ןפוריצ ךותמ תורחא תורוטקאפונאמ לש המילש הכרעמ חמקו

 .26ופוג ןוה ותוא לש ודוקיפב

 הנח — הרוטקאפונאמה תווהתה לש וז דרדל רתוי תינרדומ המגוד איבהל ידכ 26
 5ילאכראירטאפ ולוכ אוה״ םינבו ןואילב ישמל הגיראהו הייווטה־לעפמ :האבה הטאמיצה
 םרוה אוה ןיאו הדימה לע רתי םתוא עגיימ אוה ןיא ךא םיבורמ םידליו םישנ אוה קיסעמ

 ,זולקווהו רזיאה ,ראווה ,םורדה קמע ,םיפיה םהיקמע ךותב םריאשמ והירה ;םתואירב
 לעפמל םלועל ךפהנ אוה ןיאו — ןהיתועקפ תא וריתיו ישמה־תועלות תא םש ולדגיש
 ימצע ןווגב הדובעה־תקולה ןורקע ןאכ הלגתמ ...קויד רתיב םילכתסמ םא .שממ יתשרח
 — ףוסבו ,יתש־יקתרמ ,םיעבצ ,ישמ־ירזוש ,תולתפמ־תוכרוכ ןאכ התא אצומ ,םנמא .דחוימ
 םייאמצע םלוכ ;םילעב םתואב םייולת םה ןיאו הנדס התואב םידחואמ םה ןיא ךא ;םיגרוא
 ,מע ,1839—1838 סיראפ .זיילב .א ףסא ״.תיתיישעת הלכלכל סרוק״ :י ק נ א לב .א) ״.םה
 םייאמצעה םילעופה לש םתצקמ תשורח־יתבב ורבחתנ — ל״נה תא יקנאלב בתכ זאמ (.79
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 ,םיבר םינמוא .וזל הל תדגונמ ךרדב ףא םלועל־האב ,דרוטקאפונאמה םלוא
 — םיטחמ וא ,םופד־תויתוא ,ריינ ןוגכ.,גוסרתואמ היישע וא היישע תתוא םישועה

 ותרוצב הלועפ־ףותיש והז .הפוג הנדס התואב ןמזב־וב םקיסעמ ופוג ןוה ותוא
 וא דחא הילוש וילא ףרטצמ ילואו) הלאה םינמואה ןמ דחא לכ .רתויב־הטושפה
 תונושה תוישעה תא וז־רחא־וזב אוה עצבמ ,ונייה ,הלוכ הרוחסה תא השוע (םיינש
 ,הנשיה וכרדב דובעל ךישממ אוה ירהו .הרוחס התוא לש התנקתהל תושורדה

 רדסה לוחיש ,ךכל תומרוגו תוינוציח תוביסנ תואב דימ םלואו .תונמואה דידב
 ,לשמל ךירצ הנה .ןמז ותואב תודובעה עוציבבו דחא חטשב םילעופה זוכירב רחא

 .הדובעה תקלחתמ ךכ ךותמ .םיוסמ דעומל תורמגומ תורוחס לש הבורמ תומכ קפסל

 ,םיוסמ ןמז־רדסב תונושה תולועפה תא עצביש ומצע ןמוא ותוא לע ליטהל תחת

 תניחבמ וז דיל וז ןתוא םידימעמ ,ןתוא םידדובמ ,וז לעמ וז ןתוא םידירפמו םידמוע
 ידיב ןמזבדב תועצובמ דחי ןלוכו ,רחא ןמוא ידיל תרסמנ ןהמ תחא לכ ,םוקמה
 ,םידחוימה היתונורתי תא הלגמ ,תינשנו־תרזוח וז יערא־תקולח .הלועפה־יפתשמ

 ורצותמ תכפהנ הרוחסה ,תיתטיש הדובע־תקולח תישענו תנבאתמ איה טעמ־טעמו
 יתרבחה רצותל — הברה תוכאלמ השועה ,דחא יאמצע ןמוא לש ילאודיווידניאה
 תיקלח הלועפ התוא אלא ןמזה לכ עצבמ וניא םהמ דחא לכש ,םינמוא־רבח לש
 לש וידיב תופוצר תוישע לש הכרעמב וזב וז וגזמתנש ,ןפוג תולועפ ןתוא .דבלב
 ריינ־לש־הרוטקאפונאמב תואמצע תולבקמ ,ריינ־תיישעל ינמרגה ידוגיאח־ךמואה

 ־יפתשמ םיבר םילעופ ידיב ,וז־דצב־וז תועצובמה ,תויקלח תולועפכ תידנאלוהה
 ןושאר דוסי שמשמה אוה — ,גרבנרינב םינמואח־דוגיאמ ןטחמי־ןמוא .הלועפ
 רבוע היה דיחי ןטחמ ותואש דועב ,ךא .תילגנאה םיטחמה־לש־הרוטקאפונאמל
 ויה [הרוטקאפונאמב] ןאכ ידה ,וז־רחא־וזב ,20 רשפא ,תולועפ לש המילש הרדס
 תולועפה 20־מ תחא קר דחא לכ הז־די־לע־חז םינטחמ 20 הרהמ דע םיעצבמ
 ודדובתנ ,רתוי דוע בר גוליפ תולועפה וגלפתנ תונויסנ לש דוסי לעו !הלאה

 .דבלב םידיחי־םילעופל םידחוימ םידוקפיתכ ואמצעתנו

 ־התחימצל ,הרוטקאפונאמה לש התווהתה־ןפואל םינפ ינש :םידמל ונאצמנ
 תויאזנצע תויונמוא לש ןפוריצ ךותמ האצומ — ןאכמ .תונמואה ךותמ התיילע
 ןה ןיאש ,ךכ ידכ דע תוידדצ־דח תושענו ןתואמצע תא תוחפקמה ,םינוש םיגוסמ
 התוא לש הרוציי־ךילהתב וז תא וז תומילשמ תויקלח־תולועפ אלא דוע תושמשמ

 ,גוס ותואמ םינמוא לש םתלועפ־ףותיש׳ ךותמ האצומ — ןאכמו .הפוג תחא הרוחס
 תונושה היתולועפל המצע תילאודיווידניא תונמוא התוא תררופמ איהש םע

 דוחי־דוקפית תשמשמ ןהמ תחא לכש ,ךכ ידכ דע ןתמצעמו ןתדדובמו תודחוימה
 ־תקולח הרוטקאפונאמה הסינכמ דחא דצמ :עמשמ .דבלב דחוימ לעופ ליבשב
 ינשה דצהמו ,וז לש התוחתפתה תא הביחרמ איהש וא רוציי־ךילחת ךותל הדובע
 תדחוימה .דאצומ־תדוקנ היהת ,ךא .ןאכ דע תודרופמ ויהש תויונמוא איה תרבחמ

 ־תוכז ינאכמה רונמ,ד ומצעל הנק ,ל״נה תא סקראמ בתכ זאמו /ד הרודהמל) .םינושה
 ישמה־תיישעת .דיה־רונמ תא תוריהמב איצומו־קחוד והירהו הלא תשורח־יתבב חרזא

 (.א .פ — .רופיס ותוא רפסל תעדוי איה ףא דלפרקב
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 סה וירביאש ,רוצייל־םזינאכמ :הדיחיו איה תחא הלש רמג־תרוצ — היהתש המ
 .םדא־ינב

 םירבד עובקל בושח .דרוטקאפונאמב הדובעה־תקולח לש היוארה הנבהה םשל
 ןיטולחל ןאכ ההדזמ םידחוימה ויבלשל רוצייה־ךילהת לש וחותינ ,תישאר :הלא
 תויקלחה־היתוישעל תונמואה־תטיש יפל הלועפ םיררופמש ,וז תוררופתה םע

 עוציב ראשנ אוה םלועל — טושפ אוהש ןיבו בכרומ אוה עוציבהש ןיב .תונושה
 לכ לש וגוחטבבו ותוריהמב ,ותוזירזב ,וחוכב אוה יולת ךכיפלו ,תונמואה־תטישב
 ותוא .תונמואה — ראשנ סיסבה .ותונמוא־ילכב שמתשמ אוהש העש ,דיחי־לעופ
 ןכש ,רוצייה־ךילהת לש יעדמ חותינ תורשפא־ללכמ תמאב איצומ רצ ינכט סיסב
 תיקלח הדובעכ עוציב־רב אהיש חרכהה ןמ ,ורוצייב רבוע רצותהש יקלח ךילהה לכ
 ־ךילהת לש דוסיה תראשנ תיתונמואה תוחמתההש םושמ אקודו .תונמואה־תטישב
 ־ימי לכ ךפהנ ותדובע־חוכו דחא יקלח־דוקפית קרו ךא לעופ לכל םידעימ ,רוצייה
 דחוימ גוס איה וז הדובע־תקולח :הנורחאלו .יקלח דוקפית ותוא לש ורישכמל וייח
 ־ףותיש לש תיללכה ותוהמ ךותמ םיעבונ היתונורתימ המכו ,הלועפת־ףותיש לש

 .תדחוימה וז ותרוצ ךותמ אלו ,הלועפה

 ותדובע־ילכו יקלחה־לעופה .2
 לכ עצבמה לעופ יכ ,לכ םדוק רורב ירה ,ןיינעה יטרפב הפי ןייעל אובנ םאו
 יטאמוטואה הרישכמל ופוג לכ תא ךפוה ,הדיחיו תחא הטושפ הלועפ התוא וימי
 ןמואה, איצומשמ ןמז תוחפ ךכ םשל איצומ אוהש ןאכמו ,וז הלועפ לש ידדצ־דחה
 אוהו — תןוצמה ללוכה־לעופה ירהו .ןיגוריסל תולועפ לש המילש הרדס םישגמה
 ־דח םייקלחרכילעופ לש בכרה ולוכ — הרוטקאפונאמה לש יח םזינאכמ שמשמה
 רתוי וישכע םירציימ תיאמצעה תונמואה לא האןשהבש ,אצמנ .הלאכ םיידדצ
 הדובעה לש דותמה ףא .27הדובעה לש יביטקודורפה חוכה רבגתמ ,ונייה ,ןמז תוחפב
 דחא שיא לש ודוקפית התשענו המצעתנ וזש רחאמ ,רתוי םלשומ השענ תיקלחה
 הזוכירו הדיחיו תחא תלבגומ היישע התוא קרו התוא לע תדמתמה הרזחה .דחוימ
 עיגהל דציכ ,השעמל הכלה םירומ — תלבגומ היישע התוא לע תעדה־תניתנ לש
 דחירכייח םלועלש ןויכמו .רתויב־הטעומ העיגיב יתילכתה תוליעיה־גשיה ידיל
 ,ןפוג תורוטקאפונאמ ןתואב דחיב םידבוע םהו םילעופ לש םיגוש תורוד ןמזב־וב
 תוכלוהו־־תורבטצמ ,תושבגתמ הרהמ־דע ,וז ךרדב ונקנש ,תוינכטה תולובחתה ירה

 .28ינשל דחאמ תורסמנו

 תיזואוטריו תוחמתה ידיל ינועמקה לעופה תא הרוטקאפונאמה האיבמ םנמאו
 התוא האצמש ,םינושה תועוצקמה לש תימצעה־תיעבטה הדרפהה תא תלטונ איהשמ

 םינמואל הדועיבו דואמ תנווגמ הרוטקאפונאמ־תדובע לש התקולחב תוברהל שיש לככ"27
 ,הריתי תוריהמבו רתוי חבושמ ןפואב תעצובמ אהת הדובעהש ךירצ הדימב־הב ,םידחוימ
 ,1720 ןודנול ״.תיחרזמהדדוה רהט לש תונורתיה״) ״.הדובעו ןמז לש טעומ דוביא דית

 (.71 'מע
 הלכלכ" :ןי ק ס ׳ג ו ה .ת) ".השוריב־תרבועה תויחמומ אלא הניא הלק הדובע" 28

 (.48 ׳מע [1827 ןודנול] ״.לכל תינידמ



 יסחיה ךרעה־ףדוע לש ורוציי

 תויתטישב זזתפחוד ףאו הנדסה ילתכ ךותב התרציימו־תרזוחו ,הרבחב הינפל הנכומ
 תיקלחה־הדובעה תא תכפוה איהש וז הכיפה ירה ,ינשה דצמו .תוינוציק ידיל דע
 תושעל :תומדוקה תורבחה לצא חיכשה רציה תא תמלוה ,םדא לש וייחדחצקמל
 ןטנחל וא [תוטסאק] תותיכ ךותב ןתוא ןבאל ,השרומ לש ןיינע תוינמואה תא
 ־תלוגס תא םילעמ םימיוסמ םיירוטסיה םיאנת םאב — םינמוא־לש ־תודוגאב
 תועבונ ןלוכ םינמוא־תודוגאו תותיכ .תויתתיכל תדגנתמ וזו ,דיחיה לש ותונתשה
 ־ינבלו םיגוסל םייח־ילעבו םיחמצ לש םתדרפה תא רידסמה ,עבט־קוח ותוא ךותמ
 ןדודיבו תוטסאקה״תשרומ תא םיפוכו םיאב תמיוסמ תוחתפתה־תגרדבש אלא ,םיגוס
 לע התוקדב הלמלמ התלע אל םלועמ" .29יתרבח קוח תקזחב םינמואה־תודוגא לש
 םהיעבצ תראפתב תורוחס ראשו םיגירא ולע אל םלועמ ,הקאד לש תולמלמה
 אלב ,ןוה אלב וללה םירצוימ ןכ יפ לע ףאו .לדנאמורוק יגירא לע םתדמתהבו
 יניינעל םינקמה םיעצמאה םתוא לכ אלבו הדובע־תקולח אלב ,תונוכמ ןונגנמ
 ןיקתמה ,דדוב טרפ אלא וניא גרואה .ךכ לכ תובורמ תולקה הפוריאב היישעתה
 בכרומ וניא םיתעלו ,םיטושפבש־טושפ והנבמש דונמב חוקל לש ותנמזה יפל גירא
 ידכ רישכמ וליפא ול ןיאו .תוטשפב וידחי ורבוחש ץע תוטומ וא םיפנע המכ אלא
 השענ אוה ירהו ?וכרא לכל חותמ ראשהל רונמה דייצ ןכ־לעו ,יתשה תא ךורכל
 הלה סונא ךכו ,רציימה לש ולהאב םוקמ ול ןיא בושו תויחונ־אלל דע לודג
 30".ריואה גזמב הכופהת לכ םע הקיספהלו םימשה־תפיכ תחת ותדובע תא תושעל

 תובאמ השרומכ תרסמנו רודל רודמ תכלוהו־תרבטצמה ,תדחוימה־תוחמתהה ,ןכא
 .תאזה תויזואוטריוה תא ,שיבכעל ומכ שממ ,ידוהל ול הנקמה איה קר — םינבל

 לש םבור לא האושהב ,דואמ תבכרומ הדובע ןיקתמ ידוה גרוא ירה ןפ יפ לע ףאו
 .הרוטקאפונאמה־ילעופ

 לש ורוצייב םינושה םייקלחה־םיכילהתה תא הז רחא הזב עצבמה ,הכאלמ־לעב
 הלועפמ רבעמה .וירישכמ תא םיתעו ומוקמ תא םיתע ףילחהל ךירצ ,ותכאלמ־ידפ
 .ותדובע־םויב םיבקנ ־םיבקנ לוכיבכ השועו ותדובע םרז תא קיספמ התרבחל תחא

 הלועפ התוא תופיצרב םויה לכ אוה עצבמשמ ,םירגתסמו־םיפפוטצמ הלא םיבקנ

 ץראה יהוז ןכש .השורדה תומילשה־תגרד תא םירצמב וגישה ...תויונמואה םג" 29
 אלא ,רחא םיחרזא־דמעמ לש ויקסעב ברעתהל םינפ םושב םיאשר םינמואה ןיאש ,הדיחיה
 םימע לצא ...השרומבש־דועי םטבש־ישנאל 1דעי קוחהש ,עוצקמ ותואב קר קוסעל םהילע
 הנה ...ידמ םיבורמ םיניינע ןיב םבל־תמיש הא םיקלדמ הבאלמה־ישנאש ,אצומ התא םירחא

 בוש םה הנהו ,רחסמ־יניינעב םיקסוע םה םיליחתמ הנהו ,תואלקחב םחוכ תא םיסנמ םה
 בורל םה םיצר־־םיצא תוישפח תוצראב .תחא־תבב תויונמוא שולשב וא םייתשב םידורט
 הנידמה־יניינעב ברעתמ אוה םא ,ןמוא לכ תושק שנענ םירצמב ולאו ...םעה־יסוניכ לא
 ...תיעוצקמה םתוצירח תא עירפיש רבד ןיא ךכו .הברה תוכאלמב ןמזב־וב אוה קסוע וא
 הדיקשב םה םיצמאתמ ןכ ,םהיתובא תאמ הברה םיללכ םהידיב שיש םשכ :וזמ הריתי
 ,1 רפס ,״תירוטסיה הירפס״ :סולוקיס םור ו דוי ד) ״.םישדח תונורתי תולגל הריתי

 (.[118 ,117 ׳מע] ,74 קרפ

 סמיי׳ג ,יירומ .וי תאמ ".רכו תיטירבה ודוה לע ירואיתו ירוטסיה םוכיס" 30
 יתשה ,ונייה ,אוה בצינ ידוהה רונמה .[450] 449 ׳טע ,ןן ךרכ .1832 גדובנידא .׳עו ןוסליו

 .ךנואמב חותמ
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 .ותלועפב םיפוליחה םיטעמתמש לכ םיכלוהו־םימלענ םהש וא ,הדיחיו־תחא■

 הדובע־חוכ לש העקשהה יובירל תודות םא ןאכ ,דאב תרבגומה תויביטקודורפה
 תודות םאג ,הדובעה לש תויביסנטניאב היילעה תמחמ ,ונייה ,ןותנ ןמז־קרפב
 •תעקשה לש ףדועה ןכש .הדובעה־חוכ לש יביטקודורפ־יתלבה ויוליב תתחפהל

 רתוי־דשוממ דמתה םע דלוהו לטבתמ ,העונתל החונממ רבעמ לכ םע שרדנה ,חוכ
 הדובע לש התופיצר תסרוה ינש דצמ .םעפ הגשוהש רחאל הניקתה תוריהמה לש
 הלועפה ףוליחב אקודש ,היחה שפנב רשא הפונתהו חתמה תוחוכ תא תינוג־דח

 .דודיעו שפונ המצעל תאצומ איה

 לעופה לש תיזואוטריוה ותוחמתהב קר אל היולת הדובעה לש תויביטקודורפה
 םירישכמ ןוגכ ,גוס ותואמ הדובע־ילכ .ותדובע־ילכ לש םלולכישב םג אלא ,דבלב
 ,םינוש ,דדובע־יכילהתב םהב םישמתשמ ,,וכו השקהל ,הפיחדל ,חודיקל ,הריזגל
 ודרפתנשמ םלוא .תונוש תוישעל ופוג רישכמ ותוא שמשמ דחא הדובע־ךילהתבו
 תיקלח־,דלועפ לכל התנקנשמו ,דחא הדובע ךילהת לש תונושה תולועפה וזמ וז
 —דבלב הל תדחוימ םג ןכ־לעו ,רשפאה לככ הל תמאתומ הרוצ יקלח־לעופ לש ודיב

 תורטמל ןאכ דע םישמשמ ויהש ,הדובעה־ילכב םייוניש סינכהל ךרוצה אב בוש
 םידחוימה םיישקה לע הארמה ,ןויסנה ךותמ בייחתמ םתרוצ־יוניש לש ונוויכ .תונוש
 ־ירישכמ לש םתוגלפתה .יוניש אלל תראשנ הרוצה םאב ,הדובעה ךרדב םיעירפמש
 שומיש לכל תודחוימ תוקצומ תורוצ גוס ותואמ םירישכמ םינוק היטע,בש ,הדובע
 אב וניא הזכ דחוימ־רישכמ לכ ויטעבש ,םירישכמה לש םדוחיי ןכו ;דחוימ יתלעות
 היתולוגס ןה הלא —ךכל םידחוימ םייקלח־םילעופ ידיב אלא ושומיש־אולמ ידיל
 םיגוס חואמ שמחכ םירציימ דבלב םאהגנימריבב .הרוטקאפונאמה לש תוינייפואה
 המכ אלא ,דחוימ רוציי־ךילהת ליבשב שמשמ םהמ דחא לכש קר אלו ,םישיטפ לש
 תפוקת .ופוג ךילהת ותוא ךותב תונוש תולועפ ליבשב קר תופוכת םישמשמ םיגוס
 םתלגסמ איהש ךות ,הדובע,ד־ילכ תא הליפכמו תללכשמ ,תטשפמ הרוטקאפונאמה
 תרצוי איה ךכ ידי קע .31םייקלח,ד־םילעופה לש םידיחיה־םידחוימה םידוקפיתה לא
 לש ףוריצ אלא םצעב וניאש ,תונוכמה־ןונגנמ לש ס־יירמוחח םיאנתה דחא תא םג

 .םיטושפ םירישכמ

 .הרוטקאפונאמה לש םיטושפה היתודוסי םה ודיבש רישכמהו ינועמק,ד־לעופ,ד
 .תללמה־התוונד לא וישכע הנפנ

 םירביאה רבדב ןיווראד ריעמ "םינימה תווהתה לע" הפוקת־רצויה ורוביחב 31
 הדובע־יגוס עצבל בייה דיחיו־דחא רביאש ןמז לכ" :רומאל תויחהו םיחמצה לש םייעבטה
 תרקוע וא תרמשמ תיעבטה הרירבהש ,ךכב ותרוצ תונתשהל הביס אוצמל רשפא ,םינוש
 רביא ותוא דעוימ היה ילמליא ,ןכ השוע התיהשמ הדיקש תוחפב הרוצה לש הלק היטט לב
 םילוכי ,םיגוסה לכמ םירבד תריזגל םילגוסמה ,םיניכס ,דנה .דבלב תחא תדחוימ הרטפל
 חרכהה ןמ ,דבלב תחא ךרדב שומישל דעונש ילכ ולאו !תחא הרוצ ינב תויהל ללכ ךרדב

 ".דחוימ שומיש לכ ליבשב תדחוימ הרוצ ול היהתש
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 יסחיה ךרעה־ףדוע לש ורוציי

 זוינג*ורטה הרוטקאפונאמ — חרומקאפונאמח לש דוסי-מורוצ יתש .3
 תינאגרוא הרוטקאפונאמו

 ןבוליש ףא־לעש ,דוסי־תמוצ יתש םינומ ונא הרוטקאפונאמה תופעתסהב

 םיאלממ דוחיבו ,םרקיעמ הזמ הז םינוש םיגוס ינש ןה תושמשמ רחא וא הז הרקמב'

 ,הלודגה היישעתל הרוטקאפונאמה תכפהנשמ ,דכ־רחא םג ןיטולחל הנוש דיקפת םחי

 ידי לע הווהתמ הז .רצותה לש ועבט םצעב ורוקמ הז לופכ יפוא .תונוכמב תדבועה1

 ול האב תרמגומה ותרוצש וא ,םייאמצע םייקלח־םירצות לש דבלב ינאכמ בכרה'

 .הזב הז םיכורכ תוישעו םיכילהת לש המילש הרוש רבעש רחאל

 שמשל לוכי אוה ןיא ךא .םייאמצע םיקלה רתויו 5000 וב שי ,לשמל ,רטק

 היישעתה ריצי אוה רטקה ןכש ,שממ־הרוטקאפונאמה לש ןושארה גוסל המגוד

 תא י ט פ ם א י ל י ו םג םיגדה ובש ,ןועשה ךכל המגוד שמשמ הז דגנכ .הלודגה

 ,גרבנרינמ ןמוא לש דיחי־השעמ ,ןועשה .הרוטקאפונאמה־תטישב הדובעה־תקולח

 ךרוד ,ןונגנמה־ןיקתמ ןוגכ ,םייקלח־םידבוע המכו המכ לש יתרבחה רצותל ךפהנ

 ־יפונמ ןיקתמ ,םירוח־חדוק ,םיילילס םיציפק ךרוכ ,תועשה־חול רזוג ,ןועש־יציפק

 הנשמ־תוקלחזנ דועו ;יבהז ,םיגרב השוע ,ןועשה־תיב קצוי ,םיגוחמ ךתוח ,םולהי

 שטול ,(דוחל הדלפ ילגלגו דוחל תשוחנ ילגלג ןאכ ףאו) םילגלג־שרח ןוגכ ,תובורמ

 לע םילגלגה תא עבוק) 30116וז611נ: <16 ק&מסמ ,גוחמה־ילגלג ןיקתמ ,העונת־יריצ

 ת13מ1:6טע^6 ,םינרס ןיקתמ ,(ףכו [£6061:1:68] תוצבשמה תא שטול ,םיריצה

 £111836111'<161361־11161: ,(ןונגנמה ךותב םינוש םיריצו םילגלג עבוק) 611188326

 ,םימלב השוע ,(גייסהו ןכה קזחמ ,הנוכנה הדימה יפל םירוח חדוק ,םייניש ךתוח)

 שרח ,םלב־ילגלג שרח ,םילילג יניקתמ ירה — םיילילג םימלבב רבודמה םאו

 ,(ןועשה תא וב ןווכל הנשמ־ןונגנמ ןיקתמ) 1־3<1!161;6מ13^61־8 ,ןוזיא־ילגלג

 ע6ע3886111־:םיאב ךכ רחא ;(שממ־םימלבח ישוע) ק13111;61גע ׳<1י§0113]נ]נ61116111;

 שטול ,הדלפה שטול ,(ןכהו ץיפקה־קיתרנ תיישע תא םילשמ) <161ג3ע11161;:

 יבג לע ליאמאה תא ךתהמ) חולה רזוג ,תורפסה רייצ ,םיגרבה שטול ,םילגלגה

 ,(ןועשה־תיבל תועבטה תא קר י השוע)י£31גז103מ4 <16 ע6ם<!3111;8 ,(תשוחנה

 ,(ףכו ,ןועשה־תיב ךותב תשוחנה״דתי תא ץעונ)£!1188611ע <16 61131'מ16ע6

 ,(הסכמה תא םיציפקמה ,ןועשה־תיבב םיציפקה תא'־ ןיקתמ) £3186111• <16 8601-61!

 אב.הנורחאלו ;ףכו ףכו [ןועשה־תיב תא שטול] !1011886111• <1613011:6 ,חתפמ ,טרח

 םיקלח קר .העונת לש בצמב ורסומו ולוכ ןועשה תא ביכרמה ,!•6ן1388611ע־ה

 םירזופמה םירביאה םתוא לכו ;תונוש םיידי םירבוע ןועשה לש םיטעומ

 תומילשל ףוס־ףוס םתרבחמ וזו ,תמא דיב םיסנכתמ [זמסמ!)!!^ <118;}601;3]

 ,םרוג םינושה םהיגוס לע ויתודוסי לא רמגומה רצותה לש הז ינוציח םחי .תינאכמ

 הכאלמ־תיב ותואב םייקלחה־םילעופה לש םפוריצש ,ול.םימוד םירצותב ומכ ןאכ

 ןהב קוסעל רשפא ןפוג תויקלחה תודובעה ףאו .דבלב ירקמ אלא וניא — ופוג

 ;לטאשוונו טדאאו םינוטנאקב גוהנש ומכ ,וזב וז תויולת־יתלב תוכאלמ תקזחב

 ־ףותיש לח ןאכ ,רמולכ ,םינועשל תולודג תורוטקאפונאמ תומייק ,לשמל ,הבנ׳גב ולאו

 הז ןורחא הרקמב ףא .דחא ןוה לש ודוקיפב םייקלחה םילעופה לש רשי הלועפ
 רנאמה ילתכב ןועשה־תיבו ץיפקה ,ןועשהדוול תא תוקוחר םיתעל קר םיניקתמ
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 הרוטקאפונאמהו הדובעה חקולה .12

 אלא םיחמ־אשונ ןאכ וניא הרוטקאפונאמ־תטישב ףרוצמה קסעה .הפוג הרוטקאפ
 ,םילעופה ןיב תורחתהה רתויב הלודג :םה םימעטהו ,ללכה ןמ םיאצוי םירקמב

 ,לש בר רפסמל הז רוציי לש ותופעתסה ?םתיבב םתכאלמ תא, תושעל םיצורה
 .שמתשהל תורשפא טעמ אלא תנתונ הניא [םהיגוסב םיגוש] םיינגורטה םיכילהת
 לע תואצוהב ןוהה־לעב לסוח תרזופמ היישעתבו ?םיפתושמ הדובע־יעצמאב
 םתיבב םידבועה ,הלא םייקלח־םילעופ לש םתדמע םגש אלא .32רכו הדובע־יניינב
 לש ותדמעמ הלוכב הנוש , (643.1)11886111•,!יי&זנ 1־111811!; ־ןתשרח) ןוהה־לעב ליבשב

 .33ולשמ ויתוחוקל ליבשב דבועה ,יאמצעה ןמואה

 םירצות רציימ ,תמלשומה התרוצ איהו ,הרוטקאפונאמה לש ינשה גוסה
 וזכ ? םיגרדומ םיכילהת לש הרדס — הזב הז םיבלושמ תוחתפתה־יבלש םירבועה
 םיידיל םיידימ לזרבה־טוח רבוע הבש ,םיטחמ לש הרוטקאפונאמה ,לשמל ,איה

 .םיילוגס םייקלח־םילעופ 92 וליפאו 72 לש

 .ירה ,תודרופמ ויה ןכל־םדוקש ,תויונמוא תרבחמ וזכ. הרוטקאפונאמש לכ ,
 רצקתמ .רצותה לש םינושה רוצייה־יבלש ןיב םוקזנבש־הדרפהה תא התיחפמ איה
 .34הלא םירבעמב תכוותמה הדובעה תתחופ ןכו היינשל תחא הגרדמ רבעמה־ןמז
 היפוא ךותמ אב הז חוירו ,תונמואה לא האנשהב ,יביטקודורפ חוכב םיחיורמ ךכו
 ־תקולח לש ןורקע ותוא בייחמ ינש דצמ .הרוטקאפונאמה לש יללכה יפותישה
 םימצעתמ וללהו ,םינושה רוצייה־יבלש לש םדודיב תא הל דחוימה הדובעה
 ידכ .םיבלשה רפסמ דגנכ לוקש ןרפסמש ,תונמואה־ךרד־לע תויקלח־תודובעל
 ־דימתהל ךרוצ שי ,םידדובמה םידוקפיתה םתוא ןיב רשקה תא םייקלו ןיקתהל

 ,היישעתה לש התדמע ךותמ .ורבחל דחא ךילהתמו דיל דימ רצותה תא עיסהלו
 הלבגה ,תוריתי תואצוהב הכורכו תינייפוא הלבגהכ וז הדבוע תטלבתמ הלודגה
 __.35הרוטקאפונאמה לש הנורקע םצעב העובטה תיטננאמיא
 *רוציי לש תישימחמ תוחפ הז ירהו ,םינועש 80.000 הבנ׳ג הרציי 1854 תנשב 32
 ־תרוטקאפונאמכ הלוכ התוארל רשפאש ,המצע סדנופדדדדש .לטאשיינ ןוטנאקב םינועשה
 הבנ׳ג תקפסמ התיה 1861 דע 1850 תנשמ .הבנ׳ג רשאמ םיילפכ הנשל תקפסמ ,תחא םינועש
 לש .מ .ה תולוריכזמ תאמ תוח״וד״ב "םינועשה יקסע רבדב הבנ׳גמ ח״וד") .םינועש 150,000
 ןיב רשקה־דדעיה (״ 1863 ,6 ׳סמ /״ופו רחסמ ,תורוטקאפונאמ רבדב תחלשמהו תוריצה
 אוה ,דהי־םיבכרומה םיקלח אלא םניאש םירצות לש רוצייה דרפתמ םחב ,םיכילהתה
 היישעתה לש יתבוכמה־לעפמל הלאךיעמ תורוטקאפונאמ תכיפה לע דואמ דיבכמ ומצעלשכ
 ויקלח תונידעו תוריעז — םירחא םילושכמ ינש דוע םיפסונ ןועשה יבגל ולאו !הלודגה
 םיחבושמה הכאלמה־יתבב יכ ,לשמל ,אצמנ ?ולש ינושה ןאכמו ,ובש תורתומהייפואו
 םנמאו .הזל הז םימודה םינועש רסירתכ אלא המימת הנש ךשמב םיניקתמ ןיא ,ןודנולבש
 ךונגנמב החלצהב שמתשמה — ןיטגאטסנוק תא ן1רי׳צאו לש םינועשל תשורחה־תיב

 .הרוצו לדוג לש םינוש םיגוס 4—3 רתויה לכל קפסמ — תונוכמ
 הכותמ — ,תינגורטהה הרוטקאפונאמה לש תיסאלק המגוד התוא ,םינועשה־תיישעת 33

 [01^6ת6מ1!3,1נ1011ן םתודחייתהו םתופעתסה לע הריתי תונקיידב דומעלו־רוקהל רשפא
 הלועפה תוקרפתה םע תוחמוצ ןהש יפכ ,הדובעה־ירישכמ לש ל״נה 81)601^118^1־1011]

 .תובמואה־ךרד־לעש
 ".התוחפ הדימב הלבוה לוחתש חרכהה ןמ ,דחיב םייורשה םישנא לש וזכ תופיפצב" 34

 (.106 ׳מע) ״.תיחרזמה־ודוה רהס לש ויתונורתי״)
 ־תדובעב שומישה תאצותכ אבש ,הרוטקאפובאמב םיבושה רוצייה־יבלש לש םלודיב" 35



 יסחיה ךרעה־ףדוע לש ורוציי

 לש הרוטקאפונאמב םיטוטרמס ןוגכ ,םלג־רמוח לש תמיוסמ תומכב ןנובתנ םא
 ןמזה תניחבמ איה תרבועש אצמנו ,םיטחמ לש הרוטקאפונאמב לזרב־יטוח וא ריינ
 איהש דע ,םינושה םייקלחה־םילעופה לש םהידיב ,םינוש רוציי־יבלש לש הרדס
 ללוכדנזינאכמ וב הארנו הכאלמהדויבב ןנובתנ םא הז דגנכו .התרוצ־רמגל תעגמ
 ־לעופה .תחא־־תבב ורוציי־יבלש לכב ןמזב־וב יורש םלג־רמוח ותואש אצמנו ,דחא
 תודיוצמהו תובורמה וידי תצקמב — םיינועמקה םילעופהמ חנוצש ,ללוכה

 ־ילכבו תורחא םיידיב ותוא חתומ אוה ןמזב־ובו ,טוחה תא אוה ךשומ םירישכמב
 םיכילהתה .דכו ודדחל ,ורזגל ול םירחא םילכו םיידי דועו ,םירחא הדובע
 .םוקמה תניחבמ "הז־דצב־הז״ל ןמזה תניחבמ "הז־רחא־הז״מ וכפהנ םיגרדומה
 תעבונ וז תוינמז־דח םנמא .3ףמז־קרפ ותואב תרמגומ הרוחס לש רתי־תקפסא ןאכמ
 אל הרוטקאפונאמה לבא ,ללוכה־ךילהתב הלועפה־ףותיש לש תיללכה הרוצה ךותמ
 םתוא תרצוי איה אלא ,הינפל םינמוזמ הלועפה־ףותיש לש םיאנתה תא תאצומ קר
 איה ןיא יגש דצמ .תונמואה־ךרד־לעש הלועפה תא תדרפמ איהש םע םתצקמב
 ־תקתרמ איהש ךותמ אלא הדובעה־ךילהת לש יתרבח ןוגרא ותוא ידיל תעגפ

 .הדובעה לש דיחיו דחא טרפ לא דיחי־לעופ ותוא הדימצמו

 תוחתפתה־תגרד אלא ןמזברב הניא יקלח־לעופ לכ לש תיקלחה־תרצותהש ןניכמ
 וא ורבחל םלגה־רמוח תא קפסמ דחא לעופש אצמנ ,ופוג רצות ותוא לש תמיוסמ
 תשמשמ דחאה לש ותדובע תאצות .התרבחל ותוא תקפסמ םילעופ־לש־הרובח
 תא ןירשימב דחא לעופ קיסעמ ןאכש ,אצוי .ורבח לש ותדובע ליבשב אצומ־תדוקג
 ,יקלח ךילהת לכב תיתילכתה הליעומה־האצותה תגשהל שורדה ,הדובעה־ןמז .ורבח

 יכ ,החנהב ודוסי תרוטקאפונאמה לש ללוכה םזינאכמהו ;ןויסנה ךותמ עבקנ
 םייקתהל םילוכי תאזה החנהה דוסי לע קר .תמיוסמ האצות גשות ןותנ הדובע־ןמזב
 םינושה חדובעה־יכילהת ,םוקמה־תניחבמ הז לש ודצב הזו ןמזב־וב ,קספה אלב

 לש אליממו ,תודובעה לש וז הרשי ןילמוג־תולתש ,דורב .הז תא הז םימילשמה
 יחרכהה ןמזב קר ודוקפית ןעמל שמתשמ אהיש ,דחאו דחא לכ הפוכ ,םילעופה
 רדס ,תרחא תוניקת ,תרחא תוינוג־דח ,ןיטולחל תרחא תופיצר הנחתמ ךכו ;ךכל
 וליפאו תיאמצעה תונמואבכ אלש ,הדובעה לש תרחא תויביסנטניא דוחיבו ,37רחא
 .הדובעה־ןמז תא אלא הרוחס לע איצוהל ןיאש ,קוחה .טושפה הלועפה־ףותישב אל

 .הז קוח הארנ ללכב תורוחסה רוצייב — ,התנקתהל תיתרבח הניחבמ יחרכהה

 .תורבעהה םצע ידי לע ורקיעב םרגב דספההו ;רוצייה תואצוה תא רועיש־ןיאל הלעמ — םיידי
 (.200 דנע ,ןן קלח .1855 ןודנול ״.םימעה תיישעת״) ״.והנשמל דחא דילחתמ

 :היפנעל הדובעה תא םיקלחמש ךות ןמזבדוכסחל םג האיבמ (הדובעה־תקולח) וז" 36
 ,םיכילהתה לכ תא םיעצבמש תעב ...דחא ןמזב םלוכ תא לעופל־איצוהל רשפאו םינושה
 .תוכיס לש תומכ ןיקתהל רשפא — דרופמב םעצבל דירצ היה דיחיהש ,תחא״תבב םינושה
 עטקל ידכ אלא קיפסמ היה אל ילוא םירחא םיאנתבש ,ומצע ןמז ותואב ןיטולחל תורומג
 ,ו רס י״ע .צו,ד ,"םיבתכ" :טראויטס דלאגוד) ".הדוח תא ןיקתהל וא תחא הכיס

 (.319 ׳מע ,״רכו תואצרה״ ,1855 ,הוו דרכ ,גרובנידא ,ןוטלימאה
 ולדגי ןכ ...הרוטקאפונאמ לכב [611:181:8] םידבוע,ד־יגוסב ינושה הבריש לככ״ 37
 ".למע תוחפבו ןמז תוחפב השעית הדובע התואש ,חרכהה ןמ ;הדובע לכב תוניקתהו רדסה

 (.68 דנע .״דכו ויתונורתי״)
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 ןושל סופתנ םא — ןרציו ןרצי לכש םושמ ,•תורחתהה לש תינוציח הייפככ
 — הרוטקאפונאמב ולאו .קושב הריחמ יפל ותרוחס תא רוכמל סונא — תיחטש
 םצע לש ינכט קוח אוה ,ןותנ הדובע־ןמזב םירצות לש תמיוסמ תומכ קפסל ךרוצח

 ,38רוצייה "ךילהת

 ןה תולעמ ךכיפלו ,םיווש־יתלב ןמז־ירועישל תוקוקז תונוש תולועפש אלא
 ־לעופ ותוא םאש ,ןאכמ .םייקלח םירצות לש תווש־יתלב תויומכ םיווש ןמז־יקרפב
 ליבשב שמתשהל חרכהה ןמ ,הדיחיו תחא הלועפ התוא םוי־םוי עצבל ךירצ דיחי

 ־תקיציל הרוטקאפונאמב ,לשמל ;םילעופ לש םינוש םירפסמ־יסחיב תונוש תולועפ
 2000 קצוי קצויה ןאכ ירהש ,דחא שטולו םירזוג 2 דגנכ םיקצוי 4 םיאב תויתוא
 ־ףותיש לש ןורקעה .העשב 8000 שטול שטולהו 4000 רזוג רזוגהו העשב תויתוא
 ןמזבדב םישוע ויהיש םיבר תקסעה :רתויב הטושפה ותרוצל ןאכ רדוח■ הלועפה
 ירה .ינאגרוא סחיל יוטיב וישכע שמשמ הז ןורקעש אלא — גוס ותואמ היישע
 לש וירביא תא הליפכמו תטשפמ קר אל ,דרוטקאפונאמ ךרד לע הדובעה־־תקולחש
 תרצוי םג אלא — םתוכיאב הזמ הז םינושה םירביא — יתרבחה ללוכה־לעופה

 ,רמולכ ,הלאה םירביאה לש יתומכה ףקיהה ליבשב הביצי תיטמיתמ היצרופורפ
 לכב םילעופה־תורובח לש יסחיה רועישה ליבשב וא יסחיה םילעופה רפסמ ליבשב■
 תיתומכה החסונה תא םג תחתפמ איה תיתוכיאה תופעתסהה םע דחי .דחוימ דוקפית■

 .יתרבחה הדובעה־ךילהתב תוילאנויצרופורפה תאו

 ירפסמה־־סחיה רוצייה לש םיוסמ הדימ־הנק ליבשב ןויסנה ךותמ עבקנשמ
 התא־יא בוש — םייקלחה םילעופה לש תונושה תורובחה ןיבש רתויברכיאתמה
 לכב רשא [רפסמה לש] הלופכב שמתשת ןכ םא אלא הדימדזנק ותוא ביחרהל לוכי
 תודובע עצבל ופוג דיחי ותוא לוכי ,ךכ לע ףסונ .39תדחוימ םילעופ־תרובח
 ,ןוילעה חוקיפה תדובע ןוגכ ,ןטק הדימ־הנקב ןהו לודג הדימ־הנקב ןמ תומיוסמ
 ,ןאכמ .הלאב אצויכו ,ינשה לא דחא רוציי־בלשמ םייקלחהדבירצותה תעסה וא
 איבהל היושע ,םידחוימ םילעופ לע םתלטה וא ,הלא םידוקפית לש םתואמצעתהש
 הכירצ וז הלדגהש אלא — ,םיקוסעה םילעופה רפסמ תא םילידגמשכ קר תלעות

 .ילאנויצרופורפ סחי יפל תורובחה לכ תא דימ ףיקהל-
 דוקפית ותוא םיעצבמה םילעופ לש םיוסמ רפסמ ,ונייה ,המצעל הרובח לכ
 דנזינאכמב דחוימ רביא הוהמ איהו [דחא גוסמ] םיינגומוה תודוסי תבכרומ ,יקלח
 ,ףעוסמ הדובע" ףוג איה המצע הרובחה ןהב ,תונוש תורוטקאפונאמ שי םלואו .ללוכה

 אלא םיבר םיפנעב וז האצות גישמ הרוטקאפונאמה־ךרד־לע לעפמה ןיא תאז םע 35
 לש.,םיילאקיזיפהו םיימיכה ,םייללכה םיאנתה לע ןוהטבב חקפל עדוי וניאש ןויכ ,התצקמב

 .רוצייה ךילהת
 ,(תורוטקאפונאמה ןמ תחאו תחא לכב תרצותה לש דחוימה העבטל םאתהב) עבקנשמ"39
 םידבועה רפסמ ןכו ,הריתיה תוליעיה תניחבמ רוצייה תא קלחל שיש םיכילהתה רפסמ וחמי
 לש ׳הרשי הלופכב תושמתשמ ןניאש ,תורוטקאפונאמה ראש לכב ירה — קיסעהל ךירצש!
 תוביסה תחא תעבונ ןאכמ ...רתוי־תולודג תואצוהב הרוחסה תא םירציימ ויהי ,רפסמ ותוא:
 ".תונוכמה־ןונגנמ לש הלכלכה לע" :יג א ב א ב .ש) ".היישעתה־ילעפמ לש לודגה ספקיהל•

 • (.173 ,172 ימד קרפ ,1832 ןודנול [׳א .דהמ]
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 יסחיה ךרעה־ףדוע לש ורוציי

 סיינושאר־םיפוג םתוא לש הלפכה וא הרזח ךות הווהתמ ללוכהרבזינאכמה ולאו
 תקלחתמ איה .תיכוכז־יקובקבל הרוטקאפונאמה תא ,לשמל ,חקנ .םייביטקודורפ
 "בכרהל תונכהה ןוגכ ,הנכהה בלש ,תישאר .םרקיעב םינוש םיבלש השולשל
 לש תלזונ הסאמל וז תבוכרת לש הכותיהו ,רכו דיסה ,לוחה בוברע :תיכוכזה
 ,ונייה ,םויסה בלשב ןכו ,םינוש םייקלח םילעופ םיקוסע הז ןושאר בלשב .40תיכוכז
 ינש ןיב ,עצמאב .רכו ,םתזיראב ,םנוימב ,שובייה־ירונת ךותמ םיקובקבה תאצוהב
 תיכוכזה־תסאמ לש הדוביע ,רמולכ ,שממ תיכוכזה־תיישע תדמוע ,הלאה םיבלשה
 יפב היורקה ,םילעופ תרובחדודבוע דחא תיכוכז־רונת לש חתפה דיל .תלזונה
 םיקובקב השוע דחא :הלא םילעופמ תבכרומ איהו (״11016״) "רוח" םילגנאה
 סנכ דחא ,[1>1סי>י/01־_ן ףשנמ דחא ,[1111181161•] םייסמ וא [1)01110 מב111<;6ע]
 איבמ הילוש דחאו [^11611161• 01?] שטול וא [!>111161• טע] רדס דחא ,[£311161:61־]
 םירביא השימח םיווהמ הלאה םייקלחה םילעופה תשמח . (131161• 1מ) איצומו
 קר ,רמולכ ,הדיחי תקזחב אלא לועפל לוכי וניאש ,דחא הדובע־ףוג לש םידחוימ
 ,םירביאה תשמח ןב ףוג ותואב דחא רביא רסח .השימחה לכ לש רשי הלועפ־ףותישב
 ,לשמל ,הילגנאב ;ול םיחתפ המכ תיכוכזל רונת ותוא םלוא .ףוגה קתושמ בוש
 תיכוכז םע םרח לש ךותיה־רוכ ובוחב ןמוט םהמ דחא לכש םיחתפ 6—4 ול שי
 ,םירביא השימח תב הרוצ התואב ולשמ םילעופ תרובח קיסעמ דחא לכו ,תלזונ
 רשקה ולאו ,הדובע־תקולחב ןירשימב ןאכ ודוסי ,הרובחו הרובח לכ לש הבכרה
 דורצל אלא אב אלש ,טושפ הלועפ ףותיש אוה גוס ותואמ תונושה תורובחה ןיבש
 ׳- ונינפלש ןודנב ,רוצייה־יעצמאמ דחא ,תפתושמה הכירצה תמחמ ,ןוכסח רתיב
 ,וילעופ תורובח 6—4 לע הז לש ותומכ ,תיכוכזל רונת לכ .תיכוכזה־רונת תא

 לש הבורמ רפסמ תללוכ תיכוכזל הרוטקאפונאמהו ,תיכוכזל־הכאלמ־תיב שמשמ
 החיתפה־בלש ,רוצייה־יבלש ליבשב םהילעופו םהינקתימ לע הלאכ הכאלמ־יתב

 .םללכב םויסה־בלשו
 תוינמוא לש ףוריצ ךותמ התצק תעבונ הרוטקאפונאמהש םשכ :הנורחאלו
 ־ילעפמ .תונוש תורוטקאפונאמ לש ףוריצל עיגתו חתפתתש רשפא ןכ — תונוש
 ,ךותיהל סרחה־ירוכ תא םמצעל םירציימ ,לשמל ,הילגנא לש םילודגה תיכוכזה
 םיכרוכ ןאכ .רצותה לש ונולשכ וא ותחלצה רקיעב םייולת הלא לש םביטב ןכש

 .רצותה לש הרוטקאפונאמה םע רוצייה־יעצמאמ דחא לש הרוטקאפונאמה תא
 שמשמ ןהב ,תורוטקאפונאמב הכורכ אהת רצותה לש הרוטקאפונאמהו שי :ךפיהלו
 ךכ .הלא לש ןהירצות םע ופוסב דחאתמ אוהש וא ,םלג־רמוח בוש ופוג הז רצות
 תיכוכזה־תשטלמ לא תפרוצמ רוצדויכוכז לש הרוטקאפונאמהש ,לשמל ,אצומ התא
 תיכוכז ילכל תכתמ־תורגסמ תנקתה ליבשב הנורחאה וז — זילפה־תקיצי לאו
 םידרפנ תורודמ ךכ־רחא תווהמ תונושה תופרוצמהדוורוטקאפונאמה .םיבורמ
 ןה הז םעו ,תחא תללוכ־הרוטקאפונאמ ךותב ,הברה םאו טעמ םא ,םוקמה תניחבמ

 המכ ףא לע .ולשמ הדובע־תקולחו דחא לכ ,הזב הז םייולת־יתלב רוציי־יכילהת

 ,היגלבב ; תיכוכזה תא םידבעמ ובש ,תיכוכזה־רונתמ ךותיהה־רונת דרפנ הילגנאב 40
 .םיכילהתה ינשל רונת ותוא שמשמ ,לשמל
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 ידיל איהדוסיסב לע תעגמ איה ןיא ,תפרוצמה .דרוטקאפונאמה הקינעמש ,תונורתי
 .תונוכמ לעפמל הרוטקאפונאמה תכפהנשמ קר המק וז תודחא .שממ תינכט תודחא

 :עדומה הנורקע לע 41הזירכמו תדמוע איה הרהמ־דעש ,הרוטקאפונאמה תפוקת

 שומישה תא םג םשו הפ תחתפמ — תורוחסה רוצייל שורדה הדובעהךמז תתחפה
 תויומכב םעצבל שיש ,םימיוסמ םיטושפ םיינושאר־םיכילהח יבגל דוהיב ,תונוכמב

 דימ וליחתה ריינל הרוטקאפונאמב ,לשמל .םיבורמ תוחוכ תעקשה ךות תומוצע
 ־ךותיה לש הרוטקאפונאמבו ריינל־םידזיר ידי לע םיטוטרמסה תניחט תא םיעצבמ
 ־םייזדיר תויורקה תונוכמ תרזעב תכתמה ישוג תשיתכ תא םיעצבמ ויה תוכתמה

 תימורה תורסיקה הליחנה תונוכמה־ןונגנמ לש רתויב־תינושאר הרוצ .42שותיבל
 :תולודגה תואצמאה תא ונל הליחנה תויונמואה־תפוקת .43סימה־תנחט תומדב
 ־ןונגנמ אלממ ללכ ךרדב םלוא .יטאמוטואה ןועשהו סופדה ,הפירשה־קבא ,ןפצמה
 ־תקולח לש הדצב ,ת י מ ס םדא ןל עבקש יפכ ,הלעמב־ינש דיקפת ותוא תונוכמה
 אוה ןכש ,17־ה האמב הלודג תובישח גישה תונוכמב יארקאה שומישה .44הדובעה
 תוישממ הזיחא־תודוקנ הפוקת התואבש םילודגה הקיטמיתמה־ימכחל םהל ןמיזש

 .תינרדומה הקינאכמה לש התריציל יוריג־יעצמאו

 ,ופוג ללוכה־לעופת ראשנ הרוטקאפונאמה־תפוקת לש ילוגסה תונוכמה־ןונגנמ
 עצבמ הרוחס לש רציימהש ,תונושה תולועפה .םייקלח־םילעופ הברהמ תןוצמה
 תושרוד — ותדובע־דילהת לש תומילשה ךותב תובלתשמ וללה — ןיגוריסל ןתוא
 הלועפב ,חוכ הברה עיקשהל אוה בייח תחא הלועפב .הגוש הדימב םיצמאמ ונמיה
 ומצע דיחי ותוא ןיאו !רכו ,הריתי תעד־תניתנ תישילשב ,הריתי תוזירז היינש
 ,תונושה תולועפה ודרפתנש רחאל .הוש הגרדב הלאה תונוכתה לכב קזחומ

 תובושחח םהיתונוכת יפל םילעופה תא םיקלחמ וליחתה ,ודדובתנו ואמצעתנ
 םישמשמ םייעבטה םהידוחיי םאו .תורובח־תורובח םתוא םירדסמו םינייממ ,רתויב

 וירדנא ,סרלב ןהו׳ג■ ,יטפ .ו לש םירפסה דוהמ ,ראשה ןיב ,ךכ לע חכניהל רשפא 41
 .טנילרדנאו .יו "תיחרזמה־ודוה רחס לש ויתונורתי" .,ןוטנאראי

 תכתמה־ירצב שותיכל הפנבו שתכמב תפרצ תשמתשמ 16־,ד האמה ףוסב .דוע 42
 .םתציחרלו

 תודלות יפ לע ןהירחא בוקעל רשפא תונובמה־ןונגנמ לש תוחתפתהה־תודלות לב 43
 םייגולונכט םיבתכב .[הנחט] 1מ111 — הילגנאב תשורהה־תיב יורק םויה דע ,האובתה־תונחט
 11111110 םשה תא ןיידע םיאצומ ונא 19־ה האמל םינושארה םירושעה ןמ םיינמרג
 יבגל וליפא אלא ,עבט־תוחוכ ידי לע םיענומה תונוכמה־ינונגנמ לכ יבגל קר אל ,[הנחט]

 .תונוכמה־־גוסמ םינקתימב תושמתשמה תורוטקאפונאמה לכ
 ללכ ףא תימס .א הרוה אל ,הז רוביחל יעיברה רפסה ןמ תוטרפ רתיב הארנש יפכ 44
 ־ללוכה יטילופה ןלכלכה ותויהל ותוא ןייצמש המ ,םלואו .הדובעה־תקולח יבגל דחא שדח
 .הדובעה־תקולח תא םיעטמ אוהש המעטהה וז ירח ,הרוטקאפונאמה־תפוקת לש םכסמו
 התליחתב ודגנכ ררועש אוהו ,הלעמב־ינש דיקפת אלא םחיימ אוה ןיא תונוכמה־ןונגנמל
 תא — רתוי תחתופמ הפוקתבו ,ס ל דד ד ו אל לש סומלופה תא הלודגה היישעתה לש
 ־םילעופהש רבד — סיהישכמה לש סתופעתסה תא תימס .א בברעמ ןכו .דוי לש סומלופה
 ןאכ .תונוכמה־תאצמה ,םע —דואמ וב םיליעפ ויה הרוטקאפונאמה -לש םפוג םייקלחה
 םירכיא וליפאו םינמוא ,םידמולמ אלא ,הרוטקאפונאמה־ילעופ אל דיקפת םיאלממ

 /וכו (יילדנירב)
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 םעפ הגהנוהשמ ,הרוטקאפונאמה האב ירה ,הדובעהדוקולח תינבנ וילעש דוסי
 םידוקפיתל אלא םירשכומ םניא םעבט יפלש ,הדובע־תוחוכ תחתפמו ,םייחב
 תויביטקודורפה תונוכתה לכב ללוכה־לעופה קזחומ התעמ .םיידדצ־דח ,םידחוימ

 ושמתשהב ,הריתי תונכסחב םתוא איצומ אוה הז םעו ;תויזואוטריו לש הנש הדימב
 —,תודחוימ םילעופ־תורובחב וא םידחוימ םילעופב ודחייתנש רחאל — וירביא לכב

 ־יא וליפאו יקלחה־לעופה לש ותויךדצ־דח .45םיילוגסה םהידוקפית ליבשב קרו ךא
 עצבל לגרהה ,46ללוכה־לעופה לש הילוח אוה השענשמ תומילשל תוכפהנ ותומילש
 ולאו ,תיעבט החטבב לעופה דוקפית ותוא לש ורביאל ותוא ךפוה ידדצ־דח דוקפית
 .47הנוכממ קלח לש תוניקתב לעופ אהיש ,ותוא הפוכ ללוכה־םזינאכמה לש רשקה

 ,םיבכרומ םהמו םיטושפ םהמ ללוכה־לעופה לש םינושה םידוקפיתהש ןליכמ

 ,םיילאודיווידניאה הדובעה־תוחוכ ,ונייה ,וירביאש ירה — םיקד םהמו םיסג םהמ

 :רמוא תאצמנ .םכרעב םה םיגוש ףא ךכיפלו ,הרשכה לש תונוש תוגרדל םיקוקז

 *לוקשו ,הדובעה־תוחמ לש [תוגרד־תלשלש] היכראריה תחתפמ הרוטקאפונאמה

 דוקפיתל דיחיה לעופה דחייתנ דחא דצמ םא .הדובעה־רכש לש םיבלש־םלוס הדגנכ
 םה ףא םינושה הדובעה־יעוציב ינש דצמ ירה ,וייח ימי לכל ול חפסנו ידדצ־דח
 לכ ,םלואו .48םינקנו םייעבט תונורשכ לש היכראריה התואל הדימב־הב םילגתסמ
 .ןהל רשכומ אוהש־תומכ םדא לכש ,תומיוסמ תוטושפ תועונת בייחמ רוציי־ךילהת

 ־םיבושחה הלועפה־ימרוג לא ףפורה ןפוריצ־רשק לעמ וישכע תודרפנ וללה ףאו
 .םמצע ינפב םידוקפיתל תונבאתמו רתוי

 לש דמעמ הדילומ איה ,הילע תטלתשמ הרוטקאפונאמהש תוגמוא לכבש ,ןאכמ

 לכש ,םידחוימ םיכילהתל עוציבל־תדמועה הדובעה תא וקלחב ,הרוטקאפונאמה לעב" 45
 תומכ התוא רוכשל לוכי והירה — חוכ לש וא תויחמומ לש תונוש תוגרדל קוקז םהמ דחא
 תא לעופל־איצומ דחא דבוע היה וליא ,ךא :ךילהתו ךילהת לכל השורדה םהינשמ תקיודמ
 עצבל ידכ הקיפסמ הדימב תויחמומ קזחומ היהי דיחי ותואש ,ךירצ ירה — ,הדובעה לכ
 תולועפה תא םישגהל ידכ הקיפסמ הדימב חוכ קזחומ אהיו ,רתויב־תושקה תולועפה תא
 .",וכו הלכלכה לע" :,גאבאב .ש) ".ןהמ תבכרומ הרוחסה תנקתהש ,רתויב־־תועגיימה

 (.ג\/ו 11 קרפ
 .רכו תומצע תומקעתה ,םירירש לש תידדצ־דח תוחתפתה ,לשמל 46

 םירענה לש םתדיקש תא תכלהכ םימייקמ דציכ ,הריקתה־תדעו רבח לש ותלאש לע 47
 ־הרוטקאפונאמ לש [£61161־811נב8118£6ע] ישארה להנמה ,לאשראמ .ו רמ בישמ ,םיקסעומה
 וליחתה םא !םתדובע תא חינזהל ללכ םילוכי םה ןיא״ :דואמ הנוכנ הבושת ,תיכוכזל
 תקסעהל הדעוה") ".הנוכמ לש םיקלח שממ םהירה ,הב ךישמהל םה םיחרכומ בוש הדובעב

 (.247 ׳מע ,1865 ״.יעיבר ח״וד .םידלי
 תא אוה טילבמו שח ,הלודגה היישעתה תא םמורמו־ץירעמ אוהש םע ,ר ו י ר״ד 48
 וניינע םהל רסחש ,םימדוק םינלכלכמ תופירח רתיב הרוטקאפונאמה לש תודחוימה תונוכתה
 ,ןקינאכמו ןקיטמיתמכ וילע אוה הלוע םנמאש ,׳ג א ב א ב ןוגכ ורוד־ינבמ וליפאו ,יסומלופה
 ־קאפונאמה לש הייארה־תדוקנמ אלא הלודגה היישעתה תא םצעב ספות וניא ןכ יפ לע ףאו
 תולועפה ןמ תחא לכל םילעופה תא םילגםמו־םידעיימשנ הז דועי" :ריעמ רוי .הרוט
 וז הקולח אוה ןייצמ ינשה דצמ ".הדובעה־תקולח לש התוהמ תא הווהמש אוה... [תויקלחה
 תטיש תא אוה ןייפאמ,ףוסבו .,"םישנא לש םינושה תונורשכל הדובעה לש הלוגיס" התויהל
 תוגרד יפל הדובעה־תקולח״כ ,"הגורידל וא הדובעה־תקולחל הטיש״כ הלוכ הרוטקאפונאמה

 .ךליאו ,23—19 ׳מע ,״תורוטקאפונאמ לש היפוסוליפ״ :רוי .רכו ״תויחמומ לש
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 םאיצוהל דיפקמ היה יתונמואה־לעפמהש ,םינמואמ ־יתלב־םילסופ םינוכמה הלא
 ידכל התוא החתיפו ןיטולחל תידדצ־דחה תויחמומה תא החקל םא .הדובעה ללכמ
 ךופהל וישכע הליחתמ איה בוש ,ותומילשב הדובעה־רשוכ ןובשח לע תויזואוטריו

 וישכע המק יכראריה גוריד לש ודצב .תדחוימ תויחמומל תוחתפתה־לכ־רדעיה ףא
 תולטב םינורחאה יבגל .םינמואמ־יתלבו םינמואמ םילעופ ןיב הטושפ הדרפה
 ,ןמואה לא האלשהב הלא תואצוה תותחופ םינושארה יבגלו ,ןלוכב דומילה־תואצוה
 .49הדובעהדווכ לש וכרע דרוי ךכ ןיבו ךכ ןיב .רתוי־טושפ השענ דוקפיתהש ךות
 םידוקפית הדילומ הדובעה־ךילהת לש ותוררופתהש םירקמב לח הז ללכ ןיאו

 .יתונמואה לעפמב ,טעומ ףקיהב קר וא ,רקיע־לכ םייוצמ ויה אלש ,םישדח םידחואמ
 לש ןתתחפה וא ןלוטיב ךותמ תעבונה ,זודובעה־חמ לש וכרעב תיסחיה הדיריה
 תא רצקמש לכ ןכש ;ןוהה לש ךורעישה תאלעה ןירשימב תללוכ ,דומילה תואצוה
 ־ףדוע לש ונוטלש םוחת תא ביחרמ ,הדובעה*חוכ לש היצקודורפרל שורדה ןמזה

 .הדובעה

 הדובעה־תקולחו הרוטקאפונאמה ימוחתכ הדובעה־תןגולח .4
 הרכחה ימוחתכ

 היתודוסיב ןכ־ירחא ,הרוטקאפונאמה לש הרוקמב םינד ונייה הליחתמ
 דומענ .הלש ללוכה־םזינאכמב הנורחאלו ,ותדובע־ילכו יקלחה־לעופה :םיטושפה
 ־תקולח ןיבו הרוונקאפונאמת־ךרד־לע הדובעה־תקולח ןיבש סחיה לע רוציקב וישכע

 .תורוחס־לש־רוציי לכל יללכה דוסיה תשמשמה וז ,תיתרבחה הדובעה
 תדרפה :רמול רשפא בוש ,דבלב המצע הדובעה לע ותעד תא םדא ןתונ
 הדובעה תקולח איה ,׳וכו היישעת ,תואלקח ןוגכ ,םילודגה וינימל יתרבחה רוצייה
 ולאו ;דחוימב הדובע־תקולח איה םיגוס־ינבו םיגוסל הלא לש םתוטרפתה ;הללכב

 .50טרופמב הדובעה־תקולח איה הנדסה ימוחתב הדובעהדוקולח

 םידיחיה לש םמוצמצ־םדוחיי ךכל םאתהבו — הרבחה ברקב הדובע,ד־תקולח
 רנאמה ךותב הדובעה־תקולח תמגודכ ,תחתפתמ — םידחוימ םייעוצקמ םימוחתל
 תוחתפתהה ךשמבו — החפשמ ימוחתב .וזל וז תודגונמ אצומ־תודוקנ ךותמ ,הרוטקאפ

 [תיקלח] היישעב ישעמה ןומיאה ידי לע םלתשהל תורשפאה ול הנתינש ׳...ןמוא לכ" 49
 (.19 ׳טע ,״רכו היפוסוליפ״ :רוי) ״.רתוי לוז לעופ :..ךפהנ ,תחא

 רתויבדנינושה תועוצקמה ןיב הדרפהה ןמ ,תכלוהודומדקתמ הדובעה־תקולח" 50
 ,ופוג רצות ותוא תנקתהב םהיניב םיקלחתמ םיבורמ םילעופש ,הקולח התואל דעו םהיגוסב
 ,1 דרכ ,תיסיראפ האצוה .״תינידמ הלכלכל םרוק״ :ד רוט ש) ״.הרוטקאפונאמב גוהנכ

 השולש םיאצומ ונא ,היצאזיליביצ לש תמיוסמ הגרד וגישהש םימעה ברקב" (.173 ׳מע
 תדרפה ידיל האיבמ ,תיללכ הדובע־תקולח הל ארקנש ,הנושארה :הדובע־תקולח לש םיגוס
 םיירקיעה הדובע,ד־יפנע תשולשל המיאתמ איהו ,םירחוסלו הכאלמ־ילעבל ,םיאלקחל םינרציה
 ־ףנע לכ לש ותקולח איה ,תדחוימ הדובע־תקולח הל אורקל רשפאש ,היינשה ;המוא לכב
 ־עוציב תקולחכ הנייצל רשפאש — תישילשה הדובעה־תקולה ,ףוסבו ...םיגוסל הדובע

 'תודחוימה תוינמואב המוקמ תאצומש ,וז איה — ןוכנה ןבומב הדובע־תקולחכ וא הדובעה
 ־יגוס, תרות" ;ק ב ר א ק ם) ״.תונדסהו תורוטקאפונאמה לש ןבורב ...םידחוימה תועוצקמבו

 (.85 ,84 ׳םע .״רשועה
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 ילדבה ךותמ הדובעה לש תירוקמ־תיעבט הקולח תחמוצ — א^טבשה ימוחתב
 ירמוחה הפקיה תא הביחרמ וז הקולחו !דבלב יגולויזיפ דוסי לע ,ונייה ,ליגהו ןימה
 םיטבשה לש תושגנתהה םע דוחיבו ,םיסולכואה יוביר םע ,הדעה לש התוטשפתה םע
 םיחמוצ ,הלעמל יתוריעהש יפכ ,יגש דצמ .ורבח ידיב דחא.טבש לש ותודבעתשהו
 הז םע הז אשמו־עגמב םיאב ןהבש ,תודוקנ ןתואב ,תורצות לש ןיפילח םילועו
 םיאב תוברתה לש התליחתב ןכש ;םייתרבח םיפוג ,םיטבש ,תונוש תוחפשמ
 .םחב־אצויכו םיטבש ,תוחפשמ אלא םייאמצע םידיחי אל הז לומ הז םידמועו
 םינמוזמ םינוש היחמ־יעצמאו םינוש רוציי־יעצמא םיאצומ םינוש םייתרבח־םיפוג

 ,םהירצותו םהייח־ךרד ,םרוציי ןפוא םה םינוש ךכיפל .םביבסמ .רשא עבטב םהינפל
 תא — םייתרבחה םיפוגה ןיבש עגמה םע — איבמש אוה הז יאמצע־יעבט ינושו
 לש ןלוגלג ידיל טעמ־טעמ אוה איבמ ךכ ךותמו תוידדהה םהיתורצותב ןיפילחה
 אלא ,רוצייה־ימוחת ןיבש לדבהה תא םירצוי ןיפילחה ןיא .תורוחסב וללה תורצותה

 רוציי־יפנעל םתוא םיכפוהו תידדה הקיז ידיל םילדבנה םימוחתה תא םה םיאיבמ
 םלועל האב ןאכ .דחא יתרבח ללוכ רוציי לש ,הברה םאו טעמ םא ,הזב הז םייולת
 ויה םתישארבש ,רוצייה־ימוחת לש ןיפילחה ידי לע הדובעה לש תיתרבחה הקולחה
 תשמשמ תיגולויזיפה הדובעה־תקולחש ,םש ולאו .הזב הז םייולת־יתלב לבא םינוש
 הז םידרפתמ ןירשימב הדיחא תומילש לש םידחוימה םירביאה ירה ,אצומה־תדוקנ
 ־יפוליח ךותמ האב תוררופתהח־דילהת ותואל תירקיעה הפיחדהו ,םיררופתמו הזמ
 דע םירביאה םתוא םיאמצעתמ ךכ־רחא ;םירז םייתרבח םיפוג ןיבש תורוחסה
 םירצותה יפוליח לש םכוויתב םייקתמ תונושה תודובעה ןיב רשקהש ,הדוקנל םעיגה
 ,םייאמצע ןכל־םדוק ויהש ימ םתואמצע םיחפקמ דחא הרקמב .תורוחס תקזחב

 .םייאמצע־יתלב ןכל־םדוק ויהש ימל תואמצע תינקנ ינשה הרקמב
 תשמשמ ,תורוחס־יפילח לש םכוויתב תחתפתמה ,הדובע־תקולח לכל דוסי
 הרבחה לש הלכלכה תודלות לכש ,רמול ןתינ .51רפכה ןיבו ריעה ןיבש הדרפהה

 .תוטרפב ךכ לע דומענ אל ןאכ לבא ;הז דוגינ לש ותעונתב תומכתסמ
 תירמוח הניחבמ םדוק־יאנת הרוטקאפונאמה ךותב הדובעה תקולח יבגלש םשכ
 ךותב הדובעה־תקולח יבגל ףא ,םילעופ לש םיוסמ ןיינמב ןמזב־וב ושמתשיש ,אוה
 לש םזוכירל המודב ,התופיפצו הייסולכואה לדוג — ךכל םדוק יאנת ;ןכ הרבחה

 ,תושונאה לש םייאמקה םיבצמב דואמ תוידוסי תוריקח .׳ג הרודהמל הרעה) א60
 החפשמה אל םירבדה תישארב יכ ,הנקסמ ידיל והואיבה ,ןכמ־רחאל רבחמה ןהב קסעש
 תירוקמ־תיעבטה תיאמקה הרוצה אוה טבשה — ךפיהל אלא ,טבש ידכ הלדגו־החתפתנש ■ איה
 הליחתה תע ,ןכמ־רחאל קר יכ ,אצמנו ;םדה־תבריק לע תדסוימה תישונאה ,דרבתהה לש
 לכ תונושהו תובורמה החפשמה־תורוצ וחתפתנו ולע ,םיטבשה־רשק לש תוררופתהה

 (.א .פ - .ךב
 10 עיפוהש ורפס .רתויב־בוט רוריב וז הדוקנ רריב טראויטס סמי י ׳ג רס 51
 ,ראשה ןיב ,ךכ לע דומעל לכות ;טעמ אלא םויה עודי וניא ,״םימעה רשוע״ ינפל םינש
 איצוהשמ ,ןורחאה הז יכ ,וליפא םיעדוי םניא ם ו ת ל א מ לש ויצירעמש ,הדבועה ךותמ
 וניאש קלחה ןמ תעדה תא חיסנ םא — ״הייסולכואה״ ורוביח לש הנושארה האצוהה תא
 לצאמ קיתעהש המ דבלמ ,ט ר א ו י ט ם ךותמ קר לכה טעמכ קיתעה — דבלב ימולקד אלא

 .דנסנואטו םאלאנ םירמכה
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 תסלכואמ ץרא .אוה יסחי ןיינע וז תופיפצ םלואו .52דחא חכאלמ־תיבב םילעופ
 התייסולכוא־תופיפצ הבורמ — םיחתופמ הב הרובחתה־יעצמאו תיסחי תולילדב
 הניחבמו !םיחתופמ־יתלב הב הרובחתה יעצמאש אלא ,רתוי תסלכואמ ץראבמ
 תופיפצב תוסלכואמ הקירמאב תירבה־תוצרא לש תוינופצה תונידמה ,לשמל ,וז

 .33וד1ה תסלכואמשמ הריתי
 ךפוא ליבשב יללכ םדוק־יאנת םישמשמ תורוחס־רוזחמו תורוחס־רוצייש ןעכמ
 ,ךכל הרוטקאפונאמה־ךרד־לע הדובעה־תקולח הקוקז בוש ,יטסילאטיפאקה רוצייה
 תוחתפתה־תגרדב תורגב ידיל רבכ עיגת הפוג הרבחה ימוחתב הדובעה־תקולחש
 ,תפעסמו תחתפמ איה ףא הרוטקאפונאמה־ךרד־לע הדובעה־תקולח :ךפיהלו .תמיוסמ
 [תופעתסה] היצאיצנרפידה םע .תיתרבחה הדובעה־תקולח תא ,תרזוח העפשה ךות
 ,תויעוצקמה תויונמואה רתויו רתוי תופעתסמו תוכלוה הדובעה־ירישכמ לש
 ,דחא עוצקמ הרוטקאפונאמה־ךרד־לע לעפמה ספותשמ .54הלא םירישכמ תוניקתמה
 עצבתנו םירחא תועוצקמב ןאכ דע בלושמ היהש ,ידדצ עוצקמ וא ישאר עוצקמ םא
 םיאמצעתמו םילדבתמ וללה םיליחתמ דימ ,ופוג ןרצי ותוא לש וידיב םתא דחי
 לש הרוצייב דחוימ בלש םפותו־טשפתמ לעפמ ותוא םאו .ןילמוג־תעפשה ךות

 תועוצקמל הרוחס התוא לש םינושה דוצייה־יבלש םיכפהנ בוש ,תורוחסה ןמ תרוחס
 רבד אלא וניא רמגומה־רצותהש םוקמ לכש ,הלעמל זמרנ רבכו .םייאמצע םינוש
 תויקלחה־תודובעה תולוכי םש ,םייקלח־םירצותמ דבלב ינאכמ בכרה בכרומ ,םלש
 ־תקולח תא תושעל ידכ .ןמצע ינפב תודחוימ תויונמואל םצעתהלו רוזחל ןפוג
 ותוא םילצפמו םידמוע ,תחא הרוטקאפונאמ לש הימוחתב רתוי־תמלשומ הדובעה
 תורוצה ילדבה יפל םאו ולש םלגה־ירמוח לש ינושה יפל םא — ופוג רוציי־ףנע
 ןתצקו ,תונוש תורוטקאפונאמל — ופוג םלג־רמוח ותוא שובלל לולעש ,תונושה
 האמה לש הנושארה תיצחמב רבכ דבלב תפרצב וגראנ ,לשמל ,ךכ .ןלוכב תושדח ףא
 רבדה היה ,לשמל ,ןויניואבו ?ישמ יגירא לש םינוש םיגוס האממ הלעמל 18־ה

 רוסאו ,דחא רוציי־גוסל קר םלועל ומצע שידקהל היה בייח הילוש לכ" יכ ,קוחל
 ־תקולח ".םיבורמ םיגירא־יגוס לש הנקתהה ךרד תא ןמזב־וב דומלל ול היה
 — ץרא לש םידחוימ תוזוחמל םידחוימ רוציי־יפנע תקתרמה ,תילאירוטירטה הדובעה
 לכ תא לצנמה ,הרוטקאפונאמה־תטישב לעפמה ידי לע השדח הפיחד הל הנתינ

 ןהו יתרבח אשמו־עגמל ןה המיאתמ תאצמנה ןיסולכוא לש תמיוסמ תופיפצ תמייק" 52
 ."רכו תודוסי" :ליפ ס מ י י ׳ג) ".הדובעה תרצות הלדג ודי לעש ,תוחוכ לש ףוריצ ותואל
 ותואל בכרומ סחיב הרבחה לש יביטקודורפה חוכה הלוע ,םילעופה רפסמ לדג םא" (.50 ׳מע
 תינידמ הלכלכ" :ןיקס׳גוה .ת) ".הדובעה־תקולח לש תואצותב לפכומ אוהשכ ,לודיג

 (.126 ,125 ׳טע ,״לכל
 תוזוחמ המכב הנתוכה רוציי טשפתנ ,ךליאו 1861 תנשמ ,הנתוכל שוקיבה לדגשמ 53
 ־רוציי ןובשה לע — םיבורמ ןיסולכוא םיבשוימ ןבל־םדוק ויהש — תיחרזמה ודוה לש
 םושמו םייוקל הדובחת־יעצמא תמהמ ןכש ,ץראה ןמ קלחב בער־תקוצמ הלח ךכו .זרואה
 דחא זוחמב זרואה־תחפ תא ןואל היה רשפא־יא בוש — דכב ךורכה יזיפה רשקה רדעיה

 .םירחא תוזוחממ ואובי ידי לע
 .דנאלוהב דחוימ היישעת־ףנע הגיראה־ירכדכ לש םרוציי שמיש 17־ה האמב רבכ הנה 54
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 הל תוקפסמ הרבחה ךותב הדובעה־תקולח ןיינעב רישע רמוח .55ויכרצל םידוחייה
 — תילאינולוקה הטישהו ימלועה קושה לש ותובחרתה הרוטקאפונאמה תפוקתל

 ןאכ אל .הפוקת התוא לש םייללכה םויקה־יאנת ףקיהל תוכייתשמ ןהיתש ירהו
 הלכלכה־םוחת תא קר אל וז הדובע־תקולח הפיקמ דציכ ,תוארהלו ךישמהל םוקמה
 לכב איה תשמשמ דציכו !הרבחה לש םימוחתה ראשמ דחאו דחא לכ םג םא־יכ
 התואלו ,תויוחמתה לש ,תועוצקמה־תטיש לש תולשלתשה התואל דוסי םוקמ
 ,ן ו ס וג ר פ .א תא רבכ ואיבהש — םדאה לש [היצאלצראפ] תולצפתה־תוגלפתח
 וניניב ןיא בושו ,םיטולח לש המוא ונא" :האירקב ץורפל ,תימס .א לש ובר

 .56"ןירוח־ינב

 —הזמ הנדסה ימוחתב הדובעה־תקולחו הזמ הרבחה ךותב הדובעה־תקולח םלוא

 קר אל וזמ וז ןה תולדבנ — ןהיניבש םיבורמה םירושיקהו תויגולאנאה לכ םע
 ,קפס לכ אלל ,רתויב־תכתוח תיארנ היגולאנאה .תוזומ־לדבה םג אלא הגרד־לדבה

 ,תומהב־לדגמ .ימינפ רשק ידי לע הזב הז םיבלושמ םינוש רוציי־יפנעש םוקמב
 רועה תא ךפוה רלדנסה ,רועל םיחלשה תא ךפוה יקסרובה ,םיחלש רציימ ,לשמל
 הניא ,תרמגומה ,הנורחאה הרוצה ולאו ,גרדומ רצות ןאכ רציימ דהא לכ .םיילענל
 ,םינושה הדובעה־יפנע ךכ לע םיפסונ .תודחוימה תודובעה לש ףרוצמ־רצות אלא

 ,ושפנב תומדל םדא לוכי .רלדנסל ,יקסרובל ,תומהב־לדגמל רוציי־יעצמא םיקפסמה

 ־תקולח ןיבל הרבחה ךותב הדובע־תקולח התוא ןיב ןיאש ,תימס .א המידש ךרדכ
 אלא ןיא :רמולכ ,דבלב יביטקייבוס לדבה אלא הרוטקאפונאמה־תטישב הדובעה
 תניחבמ תדחאמ הייאר ןאכ האור אוה תחא הריקסבש ,ןנובתמה ליבשב לדבה
 תמחמ ,רשקה רתסנו־רכענ "םש ולאו ,ןהינימל תויקלח,ד־תודובעח לכ תא םוקמה
 םיקוסעה םילעופה לש ברה רפסמה תמחמו םיבחרנ םיחטש ינפ לע תודובע,ד־רוזיפ
 תויאמצעה תודובעה ןיב רשקה תא רצויה רבדה וה© ,םלואו .57דחוימ ףנע לכב

 םימאתומה םיפנע וא םיקלח המכל תקלוחמ הניא הילגנאב רמצה־תיישעת םולכ" 55
 ,ריישטסרמוסב םיקד םיגירא :רקיעב וא דבלב םתוא קר םירציימ ןאכו ,םידחוימ תומוקמל
 — ישמ־דמצ ,ירובדאסב — ישמ ,רטסקאב — [בחורב] המא־ילופכ ,ריישקרויב — םיסג
 (.520 § ,1750 ׳,"ןשקמה" :י י ל ק ר ב) .״׳וכו יינטיהווב תוכימש ,לדנקב — ןתשפ־דב ,׳ץיוורונב
 ,11 השרפ ,11/ קלח ,1767 גרובנידא ,״תיחרזאה הרבחה תודלות״ :ןוסוגרפ .א 56

 .285 ׳מע
 ןכש ,רתוי הלודג הדובעה־תקולחש המוד ,אוה רמוא ,שממ תורוטקאפונאמב 57
 תקפמהש ,תחא הנדס ךותב תובורק םיתעל םפסאל רשפא דחוימ הדובע־ףנע לכב םיקסעומה"
 קפסל תודעוימה (!)תולודג תורוטקאפונאמ ןתואב ,ךפיהלו .דחא טבמב םלוכ םתוארל לכוי
 קיסעמ הדובעה־יפנעמ דחאו דחא לכ ירה ,הינומהב הייסולכואה לש םיירקיעה םיכרצה תא
 הקוחר הקולחה ןאכ ...הפוג הנדס התואב םלוכ םפסאל ענמנה־ןמש ,םידבוע לש בר רפסמ
 טפשמה (.[7 ךרכ] ן קרפ ,ן רפס ,״םימעה רשוע״ :תימס .א) ״.ךכ לכ תטלוב תויהלמ
 ליגרה ןפואה לש ותחוור לע ונתעד ןתינו ואוב" :םילמב חתופה ,קרפ ותואבש םסרופמה
 ראתל ךישממו ,"׳וכו החירפו היצאזיליביצ לש ץראב םויה־דיכש לעופה לש וא רתויב
 תא קפסל ידכ דחי םליעפהל שיש ,םיינוגברה תועוצקמה רופס־ןיאל םיבורמ המכ ,ךכ־רחא
 [נג6מ131•^] תורעהה ךותמ הלמב הלמ טעמכ קתעומ הז טפשמ — טושפ לעופ לש ויכרצ
 ".רוביצה־יחוור — טרפה־יעשפ וא םירובדב השעמ״ :ורוביחל ל י ו ו ד נ ו מ הד .ב לש

 (.1714 — תורעהה תפסותב ,1706 — תורעהה ילב הנושאר .דהמ)
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 ,דרוטקאפונאמהו הדובעה תקולח .12

 דגנכ .תורוחס תקזחב םהירצות לש םתיינח םצע י רלדנסו יקסרוב ,תומהב־לדגמ לש
 :רמוא הווה — זהרוטקאפונאמ־תטישב הדובעח־תקולחל ינייפואה וקה והמ הז

 ־םילעופה לש תפתושמה תרצותה קר .58הרוחס רציימ וניא יקלחה־לעופהש הדבועה
 תעצבתמ הרבחה ימוחת ךותב הדובעה־תקולח .**53הרוחסל תכפהנ םייקלחה
 ןיבש רשקה ולאו ,םינוש רוציי־־יפנע ינב םירצות לש רכממו חקימ תועצמאב
 םינוש הדובעדווחוכ לש םרכממ ידי לע עצבתמ הרוטקאפובאמב תויקלחה־תודובעה
 ־תטישב הדובע־תקולח .ףרוצמ הדובע־חוכבכ םהב שמתשמה ,דחא ןוה־לעב ותואל
 ־לעב ידיב רוצייה־יעצמא לש םזוכיר רבד תא ,החנהכ ,תבייחמ הרוטקאפוגאמה
 ןיב רוצייה־יעצמא לש םרוזיפ תבייחמ תיתרבחה הדובעה־תקולח ולאו ,דחא ןוה
 ־קוח ןאכש ,הרוטקאפונאמב ומכ אלש .הזב הז םייולת־יתלבו םיבורמ תורוחס־ינרצי
 םימיוסמ םילעופ־ינומה עינכמ ,תוילאנויצרופודפה לש וא ,םחיה־תנמ לש לזרבה
 ־ירישכמו תודוחסה־ינרצי תקולחב ,ןאכ ירה — םימיוסמ םידוקפית לש לועה תחת
 תורירשהו תוירקמה תוטלוש ,הרבחה לש םינושה הדובעה־יפנע ןיב םרוציי
 עיגהל דימת םיטונ םינושה רוצייה־ימוחת םנמא .ינוגבר,ר ןקחשמ תא תוקחשמו
 ־לרע רצייל תורוחס־ןרצי לכ בייח דחא דצמש םושמ ,םהיניב לקשמ־יוויש ידיל
 הלא םיכרצ לש םפקיהש אלא ,דחוימ יתרבח דיוצ קפסל אוה בייח ,רמולכ ,שומיש
 תונושה םיכרצה־תויומכ תא דבחמו־דשרשמ ימינפ רשקו תומכה תניחבמ הגוש
 ,קסופה אוה תורוחסה לש ךרעה־קוח ,ינשה דצמ :תירוקמ־תיעבט ,תחא הטיש ידכל
 לש ורוציי לע הרדסה־תושרבש הדובעה־ןמז לכמ איצוהל הרבחה הלוכי ןמז המכ
 םינושה רוציי,ד־ימוחת לש תאזה תידימתה הייטנה םלוא .הרוחס לש גוסו גוס לכ

 ולוטיב יבגל דגנכש־הלועפכ אלא תלעפנ הניא — םהיניב לקשמ־יוויש ידיל עיגהל
 ,דכאלמה־תיב ילתכ ךותב ,דדובעה־תקולחש ,הז ללכ .הז לקשמ־יוויש לש דימתמה
 ¬ימוחת ךותבש הדובעה־תקולחב—יתינכת תויצ (ירוירפ־א) הליחתכלמ ול תתייצמ

 .תילאודיווידניא הדובע דעב יעבט סרפ :םשב ותונכל לכותש ,רבד דל ןיא בוש" 58
 ־רסח וא דרע רסח ומצעשכל קלח לכש רחאמו ,םלשה ןמ קלח אלא רציימ וניא לעופ לכ
 רומשא הז תא ,ילש ירצות והז, :רמולו וב זוחאל לכוי לעופהש רבד ןיא בוש — תלעות
 לש ורבזזמ (.25 ,מע ,1825 ןודנול ,"לאטיפאקה תועיבת דגנכ הדובעה תנגה״) .״,ימצעל

 .הלעמל יתטטיצ וירבדמש ן י ק ם ,ג ו ה .ת אוה הז הלועמ רוביח
 הדובעה־תקולח ןיבל תיתרבח הדובע־תקולח ןיב הז לדבה — .יב הרודהמל הרעה א־8
 םישדחה םיסמה דחא ,תישעמ המגדה םיקנייה יניעל המגדוה הרוטקאפונאמה־דרד לע
 םירצותה לכ" לע 6% לש סכמה היה ,םיחרזאה־תמחלמ תעל ,ןוטגנישאוב ואיצמהו־ובשיחש
 אוהשמ" רצוימ רבדה :קקוחמה בישמ — ?והמ יתיישעת דצות :הלאש .״םייתיישעתה
 המגוד ,דנהו .רכממל ןכומו־רמגומ אוהשמ ןקתומ והירהו , (■??1161111181113(16) ״ןקתומ
 לע תוירטמ םדוק "תוניקתמ" ויה היפלדאליפבו קרוי־וינבש תורוטקאפונאמ .םובר ינמ תחא
 םיקלחמ [1111x111.111601111)0811111111] בכרומ דבד איה היירטמו ליאוה דא .ןהירזיבא לכ
 םייולת־יתלב קסע־יפנע לש םירצותל םיקלחה תא העמק־העמק וכפהו ודמע — םיינגורטה
 תורוחס תקזחב ,םייקלחה םהירצות וטלקנ ךליאו ןאכמ .םינוש תומוקמב םילעפומו הזב הז
 .תחא תומילשל םיקלחה תא הביכרמ אלא הניאש תוירטמה־תורוטקאפונאמב ,תויאמצע

 ["33861111)16(131־116163"] ״תורובצ תורוחס״ םשב ןהל וארק םיקנייה ,הלא תורוחס
 התוא "הרבצ" ךכו .םיסמ לש הריבצ־יחטש ושמישש ינפמ ,דוהיב ןהל יואר םש .דז היהו
 .ללוכה הריחממ 6% :בושו ,היקלחמ דחא לכ לש ריחמה ןמ סכמ 6% :תישאר ,היירטמ



 יסחיה ךרעה־ףדוע לש ורוציי

 עבט־חרוכ תניחב ,דבלב (ירוירטסופ־א) דבעידב־תלועפ אלא לעופ אוה ןיא הרבחה
 לע ותורמ תא ליטמו קושה־יריחמ לש רטמוראבה־יונישב קר ספתנ ,םליא ,ימינפ
 ־ונאמח־תטישב הדובעה־תקולח .תורוחסה־ינרצי לש טפשמו־קוה אלל תורירשה
 םניאש ,םילעופה לע ןוהה־לעב לש יאנת־אלל תורמ ,החנהכ ,תבייחמ הרוטקאפ
 תיתרבחה הקולחה ולאו !ול ךיישה ללוכה־םזינאכמב דבלב םירביא אלא םישמשמ
 םושב םידומ םניאש ,םייאמצע תורוחס־ינרצי הלא לומ הלא הדימעמ הדובעה לש
 לש ץחלה םהילע ליטמש ,וז הייפכמ ץוח ,תורחתהה לש התורממ ץוח תורמ
 "לכה דגנ םימחול לכה" ןורקעהש ,יחה םלועל לושמ — םהלש ןילמוגה־יסרטניא
 תא ,הברה םאו טעמ םא ,וב רמשמה אוה [136111111101מ!11ונ1מ ססת!:^ ס!מם08]
 תרמוגה ,הפוג תינגרוב העדות התוא :ןאכמ .םהינימל םיגוסה לכ לש םמויק־יאנת

 וחופיסו לעופה לש ושוביכ לע ,חרוטקאפונאמה־תטישב הדובעה־תקולח לע ללהה תא
 ־םילעופה לש יאנת־אלל םתופיפכ לעו ,וייח ימי לכל תחא תינועמק היישע לא
 תא ריבגהל וב שיש ,הדובעה־ןוגרא ךכב האורה ,לאטיפאקה לש ותורמל םייקלחה
 ,לודג לוקב בושו ,הנגמ תינגרוב העדות התוא — םילעופה לש יביטקודורפה םחוכ

 ךכב האורו ,יתרבחה הדובעה־ךילהת לש רדסה לכו הרבחה לש תעדומ תרוקיב לכ
 תוינואג — ״1תוינ1אג״בו ותוריחב ,ןהב עוגפל ןיאש ןיינקהדוויוכזב תוברעתה

 םיבהלנה םירוגינסה :דואמ ינייפוא הז האר .טרפה ןוהה־לעב לש — המצע יניעב
 תיתרבחה הדובעה לש יללכ ןוגרא לכ דגנ ןועטל םהיפב ןיא ,תשורחה־תטיש לש

 ־תיבל הלוכ הרבחה תא ךופהל לולע ןוגרא ותואש ,וז אלא תרחא יפודדונעט
 .דחא תשורח

 היכראנאה וז תא וז תובייחמ יטסילאטיפאקה רוצייה־ןפוא הב גהונש הרבחב םא
 ־קאפונאזנזו־תטישב הדובעה־תקולח לש התוצירעו תיתרבחה הדובעה־תקולח לש
 דוחיי חתפתנ ןהב ,רתוי־תומדוק תויתרבח תורוצ יבגל ןכ ןיא ירה — הרוט
 רצבתנ רבד לש ופוסבו ,שבגתנ ךכ־רחא ,תירוקמ־תיעבט תוחתפתה תועוצקמה
 תיתרבחה הדובעה ןוגרא לש הנומת דחא דצמ תוללוגמ ולא תורוצ ;יקוח רוציב
 תקולח לכ תורשפא־ללכמ ןיטולחל תואיצומ ןה ינשה דצמו ,תוכמסבו תינכתב
 יסננ הדימדדנקב אלא הקולח התוא תוחתפמ ןה ץאש וא ,הנדסה־ילתכב הדובע

 .59דבלב יארקאבו םעפלדבעפמ קר וא ,דבלב
 דע תומייק ןדוע ןתצקש ,לשמל ,ודוהבש םימי־תוקיתעו תונטק תודע ןתוא
 תואלקחה לש ןירשימ־תגיזמב ,ןיעקרקמ לש ףתושמ ןיינקב ןדוסי ,הזה םויה
 לש הדוסי םע תינבתו תינכת תשמשמה איהו — הביצי הדובערחקולחבו תונמואהו
 םיפיקמ ןרוציי־ימוחתש ,ןמצע תומייקמו תומילש רוציי־תוביטח ןה ולא .השדח הדע
 ליבשב ןירשימב תרצוימ םירצותה לש תירקיעה תומכה .םירקא יפלא .דמכ דע 100
 ¬תקולחב יולת וניא ופוג רוצייה ךכיפלו ,הרוחס םשל אלו תימצעה התכורצת

 ־תקולח יבגל תוחפ העירכמ ,דטירוטואהש לככ יכ ,יללכ טפשמ תקזחב עובקל ...רשפא" 59
 םש לדגת ןכו !הנדסה ךותב הדובעה־תקולח רתוי תחתפתמ ןכ ,הרבחה ימוחתב הדובעה

 ־תקולח יבגל הרבחב תוכמסהו הנדסב תוכמסהש ירה .דבלב דיחי לש ותוכמסל התופיפכ
 "רכו היפוסוליפה לש התולד" :םקראמ לראק) ".וזל וז ךופה םתיב תודמוע הדובעה

 (.131 ,130 דנע
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 הרוטקאפונאמהו הדובעה תקולח .12

 תועצמאב האבש הדובעה־תקולח וז ,תידוהה הרבחה לש הבור־בור ךותב הדובעה
 הנידמה ידיב וקלחב הז ףאו ,הרוחסל ךפהנ םירצותה לש ףדועה קר .תורוחם־יפילח
 םיקלחב .תילארוטאנ הטנר תקזחב תמיוסמ תומכ הל תרסמנ םימודק םימימש ,דבלב
 תדבעמ רתויב־״דטושפה התרוצב .הדעה לש תונוש תורוצ התא אצומ ודוה לש םיגוש
 תקסוע החפשמ לכו ,הדעה ירבח ןיב הלובי תא תקלחמו ףתושמב המדאה תא הדעה
 הדובעב קוסעה ,הזה ןומהה דצב .יתיב־ידדצ־עוצקמ תקזחב דכו הגיראב ,הייווטב
 ;סכומה אוהו רטושה אוה ,טפושה אוה :״ירקיעה בשותה״ תא אצומ התא ,דחא גוסמ
 לכ תא רדסמו םשור אוהו ,תיאלקחה הדובעה ןובשח תא להנמה ,ןסקנפה תא
 ןיגמה אוה ,םיעשופה תא שינעמה ןאכ שי ישילש דיקפ דועו ;הדובע התואל עגונה
 רמושה ,לובגה לע רשא !רפכל רפכמ ךרד םהל הרומו ץראל־ץוח יגב םיריית לע
 ןמ םימה תא קלחמה ,םיזוה לע חיגשמ !תונכשה תודעה ינפמ הדעה־תולובג לע
 םידוקפיתה תא םייקמה ,ינימארבה !המדאה־תדובע יכרצל תופתושמה תוכירבה
 יבג לע בותכו אורק הדעה ידלי תא דמלמה ,תוקונית דמלמ !יתדה ןחלופה לש
 העירזל םיתע עבוקו תונינגטציאב האורה ,חולה לע הנוממה ינימארב !לוחה
 ,רגנו חפנ !ןהינימל תויאלקחה תודובעה לכל תוער תועשו תופי תועש ןכו ,ריצקלו

 םילכימה לכ ןיקתמה ,רדקה !המדאהדודובעל םילכה לכ םינקתמו םיניקתמה
 תודחא תודעב ,ןטייפ םשו הפ ;ףרוצ ,םידגבה יוקינל סבמ ,רפס !רפכה ליבשב
 הלא םישנא רסירת .תוקוניתה־דמלמ םוקמב תורחא תודעבו ףרוצה םוקמב אוה אב
 לע השדח הדע םיבשיימ ,הדעבש הייסולכואה הלדגשמ ,הלוכ הדעה לכ לע םתסנרפ
 ־תקולח דימת אצמת הדעה־ןונגנמב .הקיתוה הדעה לש התנוכתמ יפל ,רוב־תמדא
 ןכש ,הרוטקאפונאמ־ךרד־לע הדובע־תקולח הב ןכתית אל לבא ,תיתינכת הדובע
 השולש וא םיינש התא אצומ רתויה לכלו ,דמוע וניעב ׳וכו רגנה ,חפנה ליבשב קושה
 .60םהיניבש םילדבההו םירפכה לדוג יפל לכה — דחא אלו ,רכו םירדק ,םיחפנ
 עבט־קוח לש ותוכמס־חוככ ןאכ וחוכ הדעה־תדובע לש הקולחה תא רידסמה קוחה
 לכ תא ותנדסב עצבמ ,וב־אצויכו חפנ ןוגכ ,ומצעל הכאלמ־לעב לכ ולאו ,טומי־לב
 ילבו תואמצע ךות ךא ,תיתשרומה תרוסמה יפל ותונמואל תוכייתשמה תולועפה
 *תומייקמה תודע ןתוא לש טושפה רוצייה־ןונגנמ .אוהש־ימ לש ותורמל תופיפכ

 לש ךרדב תוברחנ ןהשכו ,המצע הרוצ התואב דימת תושדחתמו־תורזוחה ,ןמצע
 :וז הדיחל התפמה וב—61םש ותואבו םוקמ ותואב תונבנו־תורזוח ןה דימ הרקמ

 לש המורד לע תוירוטסיה תומישר" :ם ק ל י ו קראמ לבולוק ט ב א נ ט י י ל 60
 דשא תונושה תורוצה לש בוט רואית .120—118 'מ ע ,ן דרכ ,1817—1810 ןודנול ״.ודוה

 .1852 ןודנול ,לבפמק ׳ג ר ו ׳ג ל "תינרדומה ודוה״ב אצמת תידוהה הדעל
 םיתעל קר .םדק ימימ תאזה ץראה יבשות לש םהייח וכשמנ ...וז הטושפ הרוצב" 61
 וליפאו םיעגפנ ויה םמצע םירפכהש יפ לע ףאו ?םירפכה לש םהיתולובג ונתשנ תוקוחר
 םתוא ,םש ותוא תורוד ךשמב ורמתשנ — הפיגמו בער ,המחלמ ידי לע ןמזלךמזמ םיסרהנ
 רדופתהב חור־תרומ םילגמ םיבשותה ןיא .ןפוג תוחפשמ ןתוא ףאו םיניינע םתוא ,תולובג
 ןוטלשה לע םתעד תא םיבתונ םה ןיא ,ותומילשב דמוע רפכהש ןמז לכ .הקלחתהבו הכלממ
 ".תדמוע הניעב תימינפה ותלכלכ ?רפכה רובעי וידילש טילשה לע וא רפכה ול רסמייש
 (.[הרעהב] 285 ׳מע ,! ךרכ ,1817 ןודנול ״,הוואי לשומ רבעשל ,סלפר דרופמטס .ת)



 יסחיה ךרעה־ףדוע לש ורוציי

 תוררופתמ היסאבש תונידמה ךכל הימתמ דוגינבו ,תונתשמ־ןניא היסאבש תורבחה
 הנבמה .קספה אלל תופלחתמו־תוכלוה תולשושה ףאו תושדח תורוצב תומקו דימת
 לש תורעסה וב ועגפי אלו ,דמוע וניעב תאזה הרבחב םיילכלכה תודוסיה־יפוג לש

 .ינידמה םיננע,ד־רוזא
 ינפב יתינכת גייס םיגייסמ ויה םינמואה־תודוגא יקוחש ,הלעמל ונוריעה רבכ
 רפסמ תא תוינוציק ידכל דע 'םליבגהב ,ןוה־לעבב יאמצעה ןמואה לש ולוגלג
 תוילוש קיסעהל וילע רוסא היה :דועו .קיסעהל ןמואל ול היה רתומש תוילושה
 םינמוא,ד־תדוגא .יאמצע ןמוא הב שמיש ומצע אוהש ,דבלב תונמוא התואב אלא
 הדיחי־תישפח ןוה־תרוצ התוא ,םירחוסה־ןוה דצמ לובג־תגסה לכ האנקב התחד
 הדובע אל קרו ,םלועבש תורוחס לכ תונקל היה יאשר רחוסה .הדגנכ הדמעש

 ־ירצות לש ץיפמ ־ןכוס תקזחב אלא לגרדוסירד רחוסל ול ,דתיה אל .הרוחס תקזחב
 וגלפתנ בוש ,תכלוהו־הפיסומ הדובע־תקולח םיינוציח םיאנת וררוע .תונמואה
 ןדצב תושדח םינמוא־תודוגא ושבגתנש וא םיגוס־יגוסל תומייקה םינמואה־תודוגא
 :רמוא התא ןאכמ .דחא הבאלמ־תיבב ודכלתי תונוש תויונמואש אלב ,תונשיה לש

 םדודיב ,תועוצקמה תלדבה ידיל איבהש יפ לע ףא — םינמואהדוודוגא ןוגרא
 — הרוטקאפונאמה תפוקת לש םיירמוחה םויקה־יאנת לע םינמנ וללהו ,םתוחמתהו

 ,ללכ־ךרדב .הרוטקאפונאמה־תטישב הדובעה־תקולח יגפב תלד לענ תאז לכב

 היה רסח ךכו ,ותיכנוקב לולבשכ דחי־םיקובד וראשנ ודיבש רוציי,ד־יעצמאו לעופה
 תקזחב רוצייה־יעצמא לש םתואמצעתה :הרוטקאפונאמה ליבשב ןושארה דוסיה

 .לעופה תמועל דומעיש ,ןוה

 אלש םאו תורוחסה־יפילח תועצמאב םא — הרבחה ללכב הדובעה־תקולח
 ולאו !רתויב־םינושה ןהיגוס לע תוילכלכה הרבחה־תורוצתב היוצמ — םתועצמאב
 ־ןפוא לש הנימב־תדחוימ הריצי איה הרוטקאפונאמה־ךרד־לע הדובעה־תקולח

 .יטסילאטיפאקה רוצייה

 הרוטקאפונאמזו לש יטסילאטיפאקה יפואה .5
 אצומה־תדוקנ ןאכ — דחא ןוה ותוא לש ודוקיפב םילעופ לש הבורמ רפסמ
 .הרוטקאפונאמה לש םג אלא ללכב הלועפה־ףותיש לש קר אל תירוקמ־תיעבטה

 לש םרפסמ לודיגל תעייסמ הרוטקאפונאמה־חסונב הדובעה־תקולח :ךפיהלו
 ,היוצמה הדובע,ד־תקולח תמחמ ,התעמ .ינכט חרכה ותוא השועו םיקוסעה םילעופה

 .םקיסעהל חרכומ אוהש ,םילעופ לש םומינימ ,דיחיה ןוהה־לעב לע ,וילע יופכ

 ־רפסמ,לש ףסונ יוביר ידי לע תפסונ הקולח לש היתונורתי םינתומ ,ינש דצמ
 ןוהה־קלח לש ולודיג םע םלואו .הנתולופכב אלא ומייקל ןיא הז רבדו — םילעופה
 רוציי,ד־יאנת לש ףקיהה קר אלו ;עובקה ןוהה־קלח םג לדגיש חרכהה ןמ ,הנתשמה

 — םלגה־ירמוח דוחיבו םג אלא ,הלאב־אצויכו םינשבכ ,םיניינב ןוגכ ,םיפתושמה

 ,םלגה־ירמוח לש תומכה .םילעופה רפסמ לדגישמ הריתי תוריהמב לדגי הזש ךירצו

 לדגש סחיברב תכלוהו הלדג ,הנותנה הדובעהדוומכ ידי לע ןותנ ןמזב תלכאנה
 ףקיה :דמל התא ןאכמ .וז לש התקולח תמחמ הדובעה לש יביטקודורפה חוכה

 ךלוהו־ףיסומ לוגלג וא ,םידיחיה ןוהה־ילעב לש וידיב ןוה לש ךלוהו־לדג ילאמינימ
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 אוה קוח — ,ןוהב םייתרבחה רוצייה־יעצמא לשו םייתרבחה היחמה־דנצמא לש
 .62הרוטקאפונאמה לש ינכטה היפוא ךותמ עבונה

 לש םויק ־תרוצ ודוקפיתב הדובעה־ףוג שמשמ טושפה הלועפה־ףותישב המו
 ־םילעופ הברידמ בכרומה ,יתרבחה רוצייה־ןונגנמ .ךכ הרוטקאפונאמב ףא ,ןוהה
 ,יביטקודורפה חוכהש ,ןאכמ .אוה ןוהה־לעב לש וניינק ,םיילאודיווידניא םייקלח

 רגאמה .ןוהה לש יביטקודורפה חובכ ונל הארנ ,תודובעה לש ןפוריצ ךותמ עבונה
 ןוהה לש ותורמל ,ישפח היה ןכל־םדוקש ,לעופה תא העינכמ קר אל שממ־הרוטקאפ
 םילעופה ברקב היכראריה־לש־תופעתסה תרצוי איה : וזמ הלודג אלא ,ותעסשמלו
 םידיחיה לש הרובעה־יכרד תא ללכ ךרדב ריאשמ טושפה הלועפה־ףותיש .םמצע
 םצע תא תרערעמו ןדוסיב הכפהמ ןכותל הסינכמ הרוטקאפונאמה ולאו ,יוניש־אלל
 הירבל ותכפוהו לעופב םומ־הליטמ איה .ילאודיווידניאה הדובעה־חוכ לש וישרש
 אלמ םלוע יוכיד ךות תינועמקהרתויחמומ תא ,הממח־השעמ ,וב החתפב ,תעטוקמ
 המהב הטאלפ־הל תונידמב םיטחושש ךרדכ ,םייביטקודורפ תונורשכו םירצי לש
 תוקלחנ תודחוימה תויקלחה־תולועפה קר אל .דבלב הבלח וא הרוע םוש לע המילש
 ־עונמל ךפהנ אוה ,םיקלח־םיקלח קלחנ ומצע דיחיה ףא אלא ,םינוש םידיחי ןיב
 ,סאפירגא סויננמ לש לפת לשמ ותוא םשגתמ ךכו ;63תיקלח־הדובע לש סוטמוטבא
 ־חוכ תא לעופה רכמ הליחתב םא .64ומצע לש ופוגמ דבלב־עטקכ םדאה תא ראתמה
 ירה—הרוחס לש רוצייל םיירמוחה םיעצמאה ול ויה םירסחש םושמ ןוהל ותדובע
 רכמנ אלשמ ,ותוחילש תא םייקל ילאודיווידניאה ותדובע־חוכ םצע קסופ וישכע

 רחאל קר ומויק תא ליחתמה ,ףוריצ ךותב אלא ודוקפית תא םייקמ אוה ןיא .ןוהל
 ,הרוטקאפונאמב־לעופה .ןוהה־לעב לש הכאלמהדויבב — הז הדובע־חוכ רכמנש
 חתפמ אוה ןיא בוש ,יעבטה וביט יפל םלש והשמ תושעל תלוכיה ונממ הלטינשמ
 קוקחש םשכ .63ןוהה־לעב לש הכאלמה־תיבל רזבא תקזחב קר אלא תינרצי הלועפ

 ־תקולחל שורדה (רוצייה־יעצמאו היחסה־יעצמא — ל״צ)ןוההש ,ןיידע קיפסמ הז ןיא״62
 תויומכב רבצומ היהיש ,ךירצ הזמ ץוח :הרבחה־ימוהתב ךיעב־אצמיי ,תונמואה לש הנשמה
 *הלדגש לככ ...לודג הדימדדנקב הדובעל םרישכהל ידכ ,קסעה־ילעב לש םהידיב תוקיפסמ
 רתוי הבורמ תומכ םילעופ רפסמ ותוא לש העובקה םתקסעהל השורד ןכ הקולחה תכלוהו
 .צוה ,"תינידמ הלכלכל םרוק" :ךרוטש) /"וכו םלג־ירמוחב ,םירישכמב ןוה לש רתויו
 ־תקולח ןיבל רוצייה־יעצמא לש םזוכיר ןיב דירפהל ןיא" (.251 ,250 ,מע ,ן דיכ ,תיסיראפ
 ןוטלשה־תוחוכ לש םזוכיר ןיב — תוינידמה ימוחתב — דירפהל ןיאש םשכ שממ ,הדובעה
 היפוסוליפה לש התולד" :םקראמ לראק) ",םייטרפה־םיניינעה תקולח ןיבל םיירוביצה

 (.134 ׳מע ,״רכו
 ...םייח םיטאמוטוא" הרוטקאפונאמה ילעופ תא הנכמ טראויטס דל אגו ד 63
 ,ןוטלימאה .ו רס ידי לע ואצוה ,"םיבתכ") ."הדובעה לש תויקלחה תולועפה תא םישמשמה

 (.318 ׳מע .״׳וכו תואצרה״ ,1855 ,עווו ךרכ ,גרובנידא
 ןאכ םלואו .הלוכ הרובחה לכ ליבשב הביק תמאב טרפ לכ שמשמ םיגומלאה לצא 64
 יצירטאפה גהנש יפכ ,םלטונו־םאיצומ אוהש אלו ,הרובחל ןוזמ־ירמה קפסמו־איבמ אוה

 .יאמורה
 :ותסנרפ אוצמלו םוקמ לכב דובעל לוכי ,התומילשב הכאלמב יקב אוה םא ,דבוע" 65
 וירבחמ אוה דרפנ םאו ,םירזיבאה ןמ קלח אלא וניא (הרוסקאפונאמה לעופ) ינשה ולאו
 ותורמ תא לבקל אוה ץלאנ ןכ לעו ;תואמצע לכו שומישל־רשוכ לכ לוטנ אלא וניא ,הדובעל
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 יסחיה ךרעה־ףדוע לש ורוציי

 ־תקולח תעבוט ךכ ,הורי לש ותלחנ־לבח .אוהש רחבנה םעה לש וחצמ לע היה
 .ןוהה לש םילעבה ןיינק םתוח תא תשורחה לעופב הדובעה

 ,יאמצעה ןמואה וא יאמצעה רכיאה םחתפמש ,ןוצרהו תוננובתהה ,תועידיה לכ
 קר המחלמה־תונמא לכ עוציבב האורה ארפל לושמ — ,טעומ הדימדדנקב םג אולו
 ־תיב לש תומילשה ליבשב אלא וישכע םישרדנ םניא הלא לכ — תישיא המרוע
 םושמ ,דחא.דצמ םתדימדדנק תא םיביחרמ רוצייה לש םיינחורה םירשוכה .הכאלמה
 ־זכרתמ — םייקלחה־םילעופה םידיספמש המ .םירחא םידדצ הברהב םימלענ םהש
 :הרוטקאפונאמה־ךרד־לע הדובעה־תקולח לש הדלות וזו .66ןוהה ךותב םדגנכ ךלוהו

 .רז ןיינקכ םילעופה תמועל םידמענ ירמוחה רוצייה ךילהת לש םיינחורה םירשוכה

 ןאכש ,טושפה הלועפה־ףותיש םע ליחתמ הז הדרפה־ךילהת .םהילע טלתשמה חוככ
 הדובעה־ףוג לש ןוצרהו תודחאה תא םידיחיה םילעופה תמועל ןוהה־לעב גציימ
 לעופב םומ תלטמה ,הרוטקאפונאמה םע ךלוהו־חתפתמ ךילהת ותוא .יתרבחה
 הדובעה ןמ הדירפמה ,הלודגה היישעתב ומויס לע אב אוהו .יקלח־לעופ ותכפוהו

 .67ןוהל תרש־ילכ שמשל ותפחודו ,יאמצע רוציי־רשוכ תקזחב ,עדמה תא

 יביטקודורפ־חוכב רשעתמ ,ןוהה אליממו ,הרוטקאפונאמב ללוכה־לעופהש
 םייביטקודורפהריתוחוכב לדלדתמ לעופהש ,ךכב הנתומ הז רבד — יתרבח
 הבשחמה חוכ .תחאכ הלפתה הנומאהו היישעתה םא איה תורעבה" .םיילאודיווידניאה
 ןושארב אל יולת וניא לגר וא די עינהל לגרהה לבא ז תועטל םיצורפ ןוימדה חוכו
 ךלמיהל םיטעממ םהב ,הרוטקאפונאמה־יגוס םתוא רתויב־םיחרופ ךכיפל .ינשב אלו
 .68"םדא־ינב םה היקרפש ,הנוכמכ ...הכאלמה־תיב תא תוארל רשפא ןאכו ,שפנב

 ־םיטוידיא קיסעהל םיפידעמ ויה 18־ה האמה תיצחמב תורוטקאפונאמ המכב םנמאו
 לש ו1וס תקזחב וראשנ וללה ךא ,תומיוסמ תוטושפ תולועפ ליבשב הצחמל

 .69תשורחה־תיב

 ,תבצועמ — ת י מ ס .א רמוא — םדא ינב בור לש תילכשה תוחתפתהה״

 תולועפ המכ עוציבב וייח ימי לכ הלבמה םדא .םוידכוי םתוקסעתה יפ לע ,חרכהב
 םטמוטמ אוה השענ ללכ ךרדב ...ולכש תא ןמאל ודיב תונמדזהה ןיא ...תוטושפ
 ראיתש רחאל ".תדרל הלוכי תישונאה הירבחש הגרדמה־לפש ידכ דע רומג רובו
 ־דח" :רמואו ךישממ אוה ירה ,ינועמקה־לעופה לש ילכשה ומוטמט תא תימס

 .צ1ה ,"תינידמ הלכלכל סרוק" :ךרוטש) ".וילע ליטהל ןוכנל םיאצומש ,קוחה לש
 (.204 ׳טע ,1 ךרכ ,1815 גרובסרטפ

 חיורה דחאהש ,רשפאו" : 281 ׳מע ,״תיחרזאה הרבחה תודלות״ :ן ו ס ו ג ר פ .א 66
 ".דיספה ינשהש המ

 :עדמהו ,בר קחרמ הזמ הז םיקחורמו םידרופמ יביטקודורפה לעופהו עדמה־שיא" 67
 ירה ...םייביטקודורפה ויתוחוכ תא לידגהל ,הדובעל תרש־ילכ דבועה לש וידיב שמשל תחת
 ןפואב םתועתהלו םתועטהל ...הדובעה [ישיא] דגנ הרושב ומצע דימעה םוקמ לכב טעמכ
 ".ןיטולחל םינתייצו םיינאכמ תוחוכל םהירירש־תוחוכ תא דיפהל תנמ לע ,יתטיש

 (.274 ׳מע ,1824 ןודנול ,״רשועה תקולח לש הירקיעב הריקח״ :ןוספמות .ו
 .280 ׳טע ,״תיחרזאה הרבחה תודלות״ :ןוסוגרפ .א 68

 ןודנול ".הווהבו רבעב םילעופה תייסולכוא לש הדמעמ תודלות" :טקאט .ד .י 69
 .148 ׳מע ,ן ךרכ ,1846
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 הרוטקאפונאמהו הדובעה הקולה .12

 דוע אלו "•יחוד זוע תא םג ןבומכ תרערעמ םהבש תוירידתח לע וייח לש םתוינוג
 רשכומ־יתלב השענ אוהש דע •ופוג לש תולועפה־רשוכ תא םג תסרוה איהש אלא
 ןמאתגש וזמ ץוח ,תרחא תוקסעתה םושב ,הדמתהו הפונת ךות ,וחוכ תא ליעפהל
 וירשוכ ןובשח לע התנקנ ול הדחייתנש ותונמואב ותוחמתהש ,הארנ ךכו .הל
 ,תיתוברתו תחתופמ ץרא לכב בצמה והז ,ךא .םייתמחלמה ,םייתרבחה ,םיילכשה
 לודגה בורה ,ונייה,(*116181)011111181)001■)םיינעה םילמעה ,חרכהב ,םיעיגמ ךכלו
 תעבונה ,םעה־ןומה לש הרומגה ותונוונתה ינפב רודגל ידכ .70"הייסולכואה לש
 שי םג םא ,הנידמה םעסמ םעה תלכשה לע תימס .א ץילממ ,הדובעה־תקולח ךותמ
 ומגרתמ ךכ לע קלוח תויבקעב .הריתי תוריהז ךות ,תויתאפואימדה תונמב התתל
 תורסיקה ימיב רוטאנסב לגלגתנ עבטה־ךרדבש ,חיינ ר אג .ג ושרפמו יתפרצה
 לש םינושארה היקוחב העיגפ םושמ הב שי םעה־תלכשה :הנושארה תיתפרצה
 המ" ,"ונלש יתרבחה רדסה לכ לע הילכ םירזוג" וז הנקת םעו ,הדובעה־תקולח
 71ןיחומ־תדובעלו םייפכ־תדובעל וז הקולח ףא" — רמוא אוה — ״הדובע־תקולח לכ
 יוטיבב שמתשמ אוה ןידבו) הרבחהש לכ ,רתוי תערכמו רתוירוטלבומ תישעג
 לכ המו .תכלוהו תרשעתמ (הלא לש הנידמהו עקרקה־ןיינק ,ןוהה תא ןייצל הז
 ־יגשיהל םרוגו רבעב תומדקתה־יגשיה לש איה הדלות וז הקולח ףא ,הדובע־תקולח
 וז הדובע־תקולח דגנכ לועפל הלשממה תיאשר םולכ ...אובל־דיתעל תומדקתה
 הנידמה־תוסנכהמ קלחב שמתשהל איה תיאשר םולכ י יעבטה הכלהמ ךותב הבכעלו
 הלדבהל םיפאושה ,הדובע לש תודמעמ ינש בברעלו לבלבל אבה ,ןויסנה ןעמל

 "י 72הדרפהלו
 ־תקולח לכמ איה תדרפנ־יתלב ,תינחורו תינפוג םומ־תלטה לש תמיוסמ הדימ
 איהש ךות ,הרוטקאפונאמה־תפוקת םלוא .הרבחה לש רתויב־תיללכה וליפא הדובע
 םע קר ינשה דצמו — ,הדובעה־יפנע לש וז תיתרבח תולצפתה הריתי הדימב הביחרמ
 הנושארה איה ירה — וייח־ישרשב דיחיה תא איה תספות הל תדחוימה וז הקולח

 .73תיתיישעתה היגולותאפל הפיחדה תאו רמוחה תא תנתונש

 [,141 ,140 ׳מע ,ןץ ךרכ] 11 ףיעס ,1 קרפ ,ץ רפס ,״םימעה רשוע״ :תימס .א 70
 ־תקולח לש תודספנה תואצותה תא ראיתו חתיפש ,ןוסוגרפ .א לש ודימלתכ — תיפס .א
 עוצקמ־שיאכ ,אוהש םוקמ ,ורפס חתפב .הכרצ־לכ וז הדוקנ ול הררבתנ — הדובעה
 ,דבלב אחרוא־בגא ,ךכ לע זמור אלא וניא ,הדובעה־תקולחל םירתכ רשוק ,[6א ןננ־0£0380]
 אוה רזוח ,הנידמח־תסנכהב ןדה ׳5־ה רפסב קר .םייתרבחה תונויושה־יא לש םרוקמ לעכ
 תירוטסיהה הקיזה לע שורדה תא יתרמא רבכ "היפוסוליפה לש התולד״ב .ןוסוגרפ תא רציימו
 יתראית ןכו ;הדובעה־תקולח תא םתרוקיב תניחבמ ייסו ייטנומל ,תימס .א ,ןוסוגדפ ןיב
 רוצייה ןפוא לש תילוגס חווצכ הרוטקאפונאמה־דרד־לע הדובעה־תקולח תא הנושארל םש
 (.ךליאו 122 ׳מע ,1847 סיראפ ,״היפוסוליפה לש התולד״ :ס ק ר א מ .ק) .יטסילאטיפאקה
 לש וז הפוקתב" :281 ׳מע ,״תיחרזאה הרבחה תודלות״ב ןוסוגרפ רמא רבכו 71
 ".דחוימ עוצקמל ךפהית הבישחה םצעש ,רשפא [0186ש8ת31;10ז18] הדובע־תוקולחו הדרפה

 .5—2 ׳מע ,[תימס .א לש] ומוגרתל זז ךרכ ,ה י נ ר א ג .ג 72
 :ותדובע תא 1713־ב םסריפ ,אודאפב תישעמ האופרל רוספורפ ,יניצאמאר 73
 לש הידפולקיצנא״ב 1841־ב הספדוה בושו 1781־ב תיתפרצל המגרות ,"םינמואה תולחמ לע"
 הלידגה הלודגה היישעתה תפוקת ,ןבומכ ".םייסאלק םירפוס :7 היגוס ,האופרה־יעדמ
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 יסחיה ורעה־ףדוע לש ורוציי

 ־קספל אוה יואר םא ,גרוהל־ואיצוהל עמשמ — םדא לש ופוג לצפלו־קלחל״
 עמשמ הדובעה תא לצפלו־קלחל .ךבל יואר וניא םא ,שפנ־וחצרל עמשמ ;הז ןיד

 .74"המואה תא חוצרל
 ותליחתב אוה ,הרוטקאפונאמה ,ונייה ,הדובעהדוקולחב ודוסיש הלועפה־ףותיש
 ,תמיוסמ הבחרהו איהש־לכ תוביצי ומצעל המויק שבכשמ .תירוקמ־־תיעבט הרוצת

 .יטסילאטיפאקה רוצייה־ןפוא לש תיתטישו תנכותמ ,תעדומ הרוצ תישענ יהירה
 תשבוכ הל תדחוימה הדובע,ד־תקולח דציכ ,תודיעמ שממ־הרוטקאפונאמ,ד תודלות
 םישיאה,לש םבג ירוחאמ לוכיבכ ,ץיסנה ךרדב הליחת ,תויתילכת תורוצ המצעל
 םייקל ,םינמואה־תדוגא לש תונמואל המודב ,איה תפאוש ךכ־רחא ךא ;םילעופה
 המייקל איה החילצמ םג םימיוסמ םירקמבו ,םעפ האצמש חרוצה תא השרומ־ךרדב
 הכפהמ הלח ןכרכא אלא תינתשמ וז הרוצ ןיא ,םילפט םיניינעמ ץוח .םינש תואמ
 היישעתב ןאכ רבדמ ינא ןיאו — תינרדומה הרוטקאפונאמה .הדובע,ד־ירישכמב
 ,םילודגה םיכרכב איה תאצומש וא — תונוכמה־ןונגנמ לע תדסוימה הלודגה

 םירזופמה םירביאה תא ,םידגבל־,דרוטקאפונאמ,ד ןוגכ ,םלועל־האב איה םהבש
 תא סנכל אלא הל ןיאו ,הינפל םינמוזמו םינכומ [(518^־60^ מ!6מ1)נ13 ?06^6]
 תא תוטישפב םיחקולש .דעש ,םייניעל טלוב הדובע,ד־תקולח ןורקעש וא ;םהירוזפ
 םידחוימ םילעופל ןתוא םידעיימו תונמואה־תטישב רוצייה לש תונושה תוישעה
 עובש ךשמ ןויסנב וליפא ךרוצ ןיא הלאכ םירקמב .(םירפסדוכירכב ןוגכ) דבלב

 .75דוקפיתו דוקפית לכל תושורדה םיידיה ןיב סחיה־תנמ תא אוצמל ידכ ,םימי

 יפל הלועפה תא תחתנמ איהש ךות ,הרוטקאפונאמה־תטישב הדובעהררקולח
 םתוא תסנכמ ,םייקלח־םילעופ תבצעמ ,הדובעה־ירישכמ תא תדחיימ ,תונמואה־תטיש
 יתוכיא גוריד ידיל האיבמ איה ירה — דחא ללוכ־ןונגנמב םתוא התווצמו תורובחב

 תינחורהו תינפוגה הנייגיהה" ;ראשה ןיב ׳ר .םידבועה תולחמ לע ולש גולאטאקה תא הברהב
 סיראפ ,ה ר ט נ ו פ .א .א ר״ד תאמ .טרפב ןואיל ריעבו ללכב תולודגה םירעב םילעופה לש
 ,םלוא ,םיכרכ 6 ,״םינוש םינימלו םיליגל ,םינוש תודמעמל תודחוימה ,תולחמ״ ןכו ,״1858

 היגולותאפל הריקח־תדעו [800161^ 0£ 1־1:8] תויונמאה תרבח התנימ 1854־ב ״.1860
 לש גולאטאקב אוצמל רשפא ,וז הדעו ידי לע ופסאנש ,תודועתה תמישר .תיתיישעת
 "רוביצה תואירב לע תוח״וד״ל תעדונ הבר תובישח ."םאהנקיווטב ילכלכה םואזומה"

 .1868 ןגנאלרא ,״םדאה לש ונווינ לע״ :האופרל רוטקוד ,ךייר ד ר א ו ד א ׳ר ןכו .םיימשרה

 "!יס 8ט1ג<11ע1<!6 3 מ13מ 6x60111:6 £0 18 111111, 1£ 116 <16861*^68 1:116 ז*

 86111:61106, 10 38838811131;6 111111, 11 116 <1068 1101;... 1116 8111><11\ז181011 0£

 ¬יגר םירבד" :ט ר א ו ו ק ר ו א .ד 13110111■ 18 1:116 38838811131;1011 0£ 3 ס60ע>16.''

 :הדובעה־תקולה ןיינעב דואמ תויסרוקיפא לגה לש ויתועד (.119 ׳מע .1855 ןודנול ."םיל

 תושעל םילוכיש םישנא םה וללה יכ ,לכ םדוק ןיבהל רשפא ,םיליכשמ םישנא :םירמוא םא״
 .ולש טפשמה־תייפוסוליפב אוה רמוא דכ — ״.םיעצבמ םירחאש המ לכ

 ,לוכיבכ ,הב שמתשמ דיחיה טסילאטיפאקהש ,האצמהה־תוינואגב המימתה הנומאה 75

 םירוספורפה לצא אלא םויכ האצמל ןיא בוש — [3 קנ־101־1] הליחתכלמ הדובעה־תקולחב
 סנ רטיפוי־שאר ,ושאר ךותמש ,טסילאטיפאקל הדות־ןומלשכ ;רשוד רפ לצא ןוגכ ,םינמרגה
 "םינוש הדזבע־ירכש" הלה ול ביצקמ ,תרמגומה התרוצב הדובע,־דדוקולח ,דקנז ,לוכיבכ

 ,הדובעה־תקולחב תוחפ םישמתשמ וא רתוי םישמתשמ ם* .[־'<ג1\־61-86 ^1־1161181611116"]

 .תוינואגה לש הלדגב אלו םיכח לש ורועישב יולת הז רבד
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 הרוטקאפונאמהו הדובעה תקולח .12

 איה המיקמש ןאכמו !םייתרבח הדובע־יכילהת לש תיתומכ תוילאנויצרופורפו
 ,שדח יביטקודורפ־חוכ םג איה תחתפמ ךכ ידי לעו ,תיתרבח הדובע לש םיוסמ ןוגרא
 רוצייה־ךילהת לש דחוימב־תיטסילאטיפאק הרוצ תקזחב .הדובעה לש ,יתרבח
 תרחא ךרדב חתפתהל הלכי אל הינפל םינמוזמ האצמש תודוסיה לעו — יתרבחה
 ־ףדוע וב רצייל ,דחוימ דותמ אלא איה ןיא — דבלב תיטמילאטיפאקה הרוצב אלא
 ,הרבחה־רשוע יורקה אוהו — ןוהה לש ותמרעתשה תא לידגהל וא ימחי ךרע

 אל .םילעופה לש םנובשח לע — ב״ויכו ["^6311:11 0? :א31;10מ8״] ״סימעה רשוע,
 ,ןוהה־לעב תבוטל הדובעה לש יתרבחה יביטקודורפה־חוכה תא תחתפמ איהש קר
 ¬ידניאה לעופה לש ותונוונתה ידי לע ותוא תחתפמ םג אלא ,לעופה תבוטל אלו
 םא :ךכיפלו .הדובעה לע ןוהה לש ונוטלשל םישדח םיאנת תרציימ איה .ילאודיוו
 התווהתה ךילהתב יחרכה תוחתפתהדבלשכו תיי״טסיה תומדקתהכ ,ןאכמ ,תיארנ איה
 ינויצאזיליביצ לוצינל יעצמאכ ,ןאכמ ,תיארנ איה ירה ,הרבחה לש תילכלכה

 .ימומרעו

 ,הרוטקאפונאמה־תפוקתב קר דחוימ עדמכ התלעו־החמצש ,תינידמה הלכלכה
 הדובעה־תקולח לש הירלקפסאה ךותמ קר ללכב תיתרבחה הדובעהרוקולחב הנד
 התואב הרוחס רתוי רצייל יעצמא תקזחב קר ,רמולכ ,78הרוטקאפונאמה־תטישב
 דוגינב .ןוהה רבצה תא שיחהלו תורוחסה תא ליזוהל ,רמוא הווה ,הדובע־תומכ
 הפוקתה לש םירפוסה ירה ,ןיפילחה־ךרע לשו תומכה לש וז השגדהל רתויב־ףירח
 יפנע תדרפה םע .77שומישה־ךרעבו תוכיאב אלא םיקסוע םניא תיסאלקה הקיתעה
 םדא־ינב לש םהיתונורשכו םהירצי ,תורוחסה תנקתה תרפתשמ ,םייתרבחה רוצייה
 עצבל םילוכי ןיא הלבגה אלבו ,73םחל םימיאתמ תוקסעתה־ימוחת םמצעל םיררוב

 םשה םולע רבחמה וא יטפ ןוגכ — רתוי םיקיתו םירפוס ועדי תימס .אמ רתוידנוט 76
 ־אטיפאקה היפוא תא עובקל ףקות רתיב — רכו ״תיהרזמהדדוה רחס לש ויתונורתי״ לש

 .הרוטקאפונאמה ךרד־לעש הדובעה־תקולח לש יטסיל
 ,18־ה האמה ןמ םידחא םירפוס ללבה־ןמ־םיאצוי םישמשמ םיינרדומה םיבלבלכה ןיב 77
 אלא םניאש טעמכ הדובעה־תקולח ןיינעבש ,סיראה ס מ י י ,ג ו א י ר א ק י ב ןוגכ
 דחא לכ" :א י ר א ק י ב רמוא הנה .קיתעה ןמזה ןמ םירפוסה לש םהירבד לע םירזוח
 תודובע לש דיחיו דחא גוסל חורה תאו דיה תא דימת םידעיימ םאש ,והרוי ולשדנויסנ דחאו
 לכש הרקמב רשאמ רתוי הבוטו רתוי תעפוש ,רתוי הלק היהת םתנקתהש ירה — םירצותו
 ,םיגוס יפל תוירבה םיקלחתמ ורדה וזב ...ול שורדה תא ומצעל ןיקתמ היה דוחל דחא
 :איראקיב הראזצ) ".םמצע םה םתבוטלו ללכה תלעותל — םינוש תובכשו תודמעמ
 ס מ יי'ג (.28 ׳מע ,ןן ךרכ ,ינרדומה קלחה ,ידוטסוק תאצוה ,״תירוביצה הלכלכה תודוסי״
 ריצ ותויה ימימ "םינמוי״ב םסרופמ — ,ידובסמלמ תיבל ליצאה ןכמ רחאל ,םידאה
 ,1741 ןודנול ,״רשואה רבדב זזיש־וד״ :ורוביחל הרעהב דמוא ומצע אוה — גרוברטפב
 לכ" :[292 ׳מע] 1772 ןודנול ,3 .צוה ,״רכו תותכסמ שולש״ב ןכמ־רחאל שדחמ ספדנ
 ןמ החוקל ,("תויוקסעתהה תקולח" ידי לע ,ונייה)׳תיעבט הריצי איה הרבחה יכ ,רבדל היארה

 ".ןוטלפאל ׳הנידמה, לש ינשה רפסה
 "■4.גג<־£ ץ&ק זי&גגס״מע <*77!ן> : 228 ,*17 ,האיסידואב םיאצומ ונא ,לשמל ,דכ 78
 םוכוליכרא רמוא ןכו ,[רבג לכ וקופיס אצמי תונוש תודובעב ןכש] £7111^5ןז2ז*1יקץ015"
 בבושמ דחא לב]״£.גג.0{ *גכ.0> 171׳ א*{78£ון71*1701:1*1":סוקיריפמא סוטסקס לצא

 .[תרחא הכאלמב ובל
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 יסחיה ךרעה־ףדוע יש ורוציי

 ורציימו רצותה םירפתשמ הדובעה־תקולח םע :ןאכמ .70םיבושח םירבד םוקמ םושב
 ךכב הנותנ תעדה ןיא ירה ,םירצותה תומכ לש לודיגה םג רכזנ םשו הפ םאו .דחאכ
 ־ךרעל ,תחא הלמב אל ףא ,זמר ןיא .שומישה־ךרע לש רתוי־הבורמה עפשל אלא
 תטלושה איה שומישה־ךרע לש וז הפקשה־תדוקנ .תורוחסה לש ןתלזוהל ,ןיפילחה
 ,היתודמעמל הרבחה תודרפתהל דוסי הדובע,ד־תקולחב האורה ,80ןוטלפא לצא ןה

 וליפא אוה ברקתמ ,ול ינייפואה ,ינגרובה ושוחבש ,81ןופונסק לצא ןהו

 —־ ודיב תוכאלמ הברה] "מהגג.5 7ן7:^061ס 3ק׳ץ<*, 0x06x0)71(7 ך$
 ישיא לע ןורתי ומצעל האר ,תורוחס לש ןרציכ ,אנותאישיא — [.ןיירוב לע עדי אל ןלוכו
 ;ןוממ אל ךא — םיבורמ םישנא המחלמ תעב ותושרל ודמע ןורחאה הזש ינפמ ,אתרפש

 ,זנופולפ תמחלמל םיאנותאה תא ררועל אבש ומואנב ,סלקירפ לש ויפב םש סדידיקות הנהו
 םוחלל ורכבי(065x0 01^01 ׳שס&ו; £^6x0)7)םקשמב םמצעב םידבועה ,וללה״ :הלא םירבד
 םלצא הראשנ ןכ יפ לע ףאו (.141 קרפ ,ן רפס :םדידי ק ו ת) .״ןוממב אלו םהיפוגב
 ןכש" ,הדובעהדרקולחל דוגינב [06^ס6ק%£(ס6](דיקראטואה —ירמוחה רוצייה יבגל םג —לאידיאכ
 ,ןאכ רכזייו .(דמ תואמצע םג םלצא — םהה ולאו (1:0 85) החור״ םלצא תמייק וללה
 .עקרק־ירסוחמ םישנא 5000׳ אל ףא אנותאב ויה אל םיצירעה 30 לש םתדרוה תפוקתב וליפא יב
 םיכרצה לש םתוידדצ־בר ךותמ הדעה ימוחתב הדובעה־תקולח תחתפתמ ןוטלפא יפל 80
 יפל ומצע ןווכל ךירצ לעופהש ,איה תידוסיה ותפקשה .טרפה־תונורשכ לש םתוידדצ־דחו
 תויונמואב לעופה קוסע םא ,ךכמ ענמיהל ןיאו * לעופה יפל ןווכמ אהי לעפמהש אלו ,ולעפמ
 לעפמה הצרי אל ירהש" .ידדצ לעפמ היינשה וא תחאה ול שמשת אליממו ,תחאכ תונוש
 ךא ,ולעפממ הפרי אל לעופהש אוה חרפה אלא ;ולעופ לש ותעש ךכל הנפתתש דע ,תוכחל
 ןיקתהל רשפא לכהש ,ןאכמ אצויה — .ךכב חרכה — .בגא־דרדבכ ךכב קוסעי אל םג
 םאתהב ,דבלב דחא לעפמב דחאה לעפי םא ,תולק־רתיב םגו דתוידדפי םגו רתוידזבורמ
 .צוה ,ן ,"הקילבופרה לע") ".םירחאה םילעפמה ןמ יונפ ,יוארה ןמזבו יעבטה ונורשכל
 קרפ ,ל״נכ ,ם ד י ד י ק ו ת לצא דכל המודב .[12 קרפ ,ינש רפס] ׳וכו ילרוא ,רטב לש 2
 תקזחב הרקמל הרקממ הב קוסעל ןיאו ,איהש תונמא לכל המודב איה תונמא תונפסה" : 142
 ".ידדצ לעפמבכ רחא רבד םושב וז לש הדצב קוסעל ןיא — וזמ הריתי אלא ,ידדצ לעפמ
 ןמזהדודוקנ תא תופוכת םיצימחמ םיאצמנ ,לעופל תוכחל ךירצ לעפמה םא :רמוא ןוטלפא
 דוביאלדוכלוה] "§קץ01ג ,דספנ אצוי רצותהו ,רוצייה לש העירכמה
 לש םתאחמב בוש אצמת תינוטלפא האידיא התוא .[לעפמה ליבשב היוארה תונמדזהה

 דועש עובקל בייחמה ,תשורחה־יתב־קוחב ףיעסה דגנכ הילגנאב ןובילה־ילעפמ ילעב
 ןכש ,םילעופה יפל ןווכמ תויהל לוכי םקסע ןיא .םילעופה לכ ליבשב העובק החורא
 ןיא ןהמ תחא ףא — העיבצו ,ץוהיג ,שוביכ ,ןוביל ,הפיטש ,הכירח :תונושה תולועפה״
 העש התוא םילעופה לכ ליבשב עובקל הייפכה ...קזנ לש ששח אלב םיוסמ עגרב הקיספהל
 תולועפ ידי לע קזנ לש הנכס ךרעיילעב םיסכנ לע םעפל םעפמ ליטהל הלולע ,החוראל המצע
 הנאצמת ןכיה — תוינוטלפאה] "1^6 ע131;011181116 011 יע2-1;-11 86 11101161* !״״.תורומג־אל

 [!הנאצמת אל ןכיהו

 יךלמ לש ונחלושמ גבתפ םילכוא םא בשחיי דובכל דבלב אל יכ ,רמוא ןופו נ ס ק 81
 * ךאילפיש םולכ ךכב ןיאו״ .םירחא םילכאממ רתוי הברהב םיעט הז גבתפ םגש אלא ,םיסרפה
 ילכאמ תא םג םיניכמ ןכ ,תולודגה םירעב דוהיב תומילשל תועיגמ תויונמואה ראש המ ,ןכש
 ,תלד ,בכשמל ןכ ופוג םדא ותוא ןיקתמ תונטקה םירעב ןכש .ירמגל תדחוימ ךרדב םיכלמה
 חילצמ אוה םא וקלחב חמש והירהו ,םיתב םיתעל אוה הנוב דכ לע ףסונו ;ןחלוש ,השרחמ
 תוכאלמב קסועה םדאש ,אוה ענמנה ןמ .ותסנרפל הקיפסמ הדימב תוחוקל וז ךרדב אוצמל
 ,םיבורמ םינוק אצומ דיחי לכשב ,תולודגה םירעב ולאו .בוטה דצ לע לכה השעי תובורמ הכ

 ךכ םשל םיכירצ ןיא םימעפל :וזמ הריתיו .םדא לש ותסנרפ ידכ תחא תונמוא הקיפסמ ןאכ
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 חדוטקאפונאמהו הדובעה תקולח .12 ,

 -תקולח הב הנודנש לכ ,ןוטלפא לש "הנידמה" .הכאלמ־תיב ךותב הדובעה־תקולחל

 לש תיאנותא היצאזילאידיא אלא הניא ,הניךמה בוציעל רקיע תרותב הדובעה
 לצא םג תפומל היישעת־ץדא םירצמ תשמשמ ןכש ;םירצמב תוטמאקה־תכרעמ
 יניעב הל הרמתשנ וז התובישחו ,82סטארקוזיא ןוגכ ,ורוד־ינבמ םירחא םירפוס

 .83תיאמורה תורסיקה ימיב דוע םינויה

 הרוצה התיה הרוטקאפונאמהש הפוקתב ,רמולכ ,שממ־הרוטקאפונאמה תפוקתב
 לש האלמה ןתומשגתהש םיאצומ ונא — יטסילאטיפאקה דוצייה־ןפואב תטלשה
 הרוטקאפונאמהש יפ לע ףא .םידדצ המכמ םילושכמב תלקתנ תודחוימה היתויטנ
 ןיב הטושפ הלדבה םג ,םילעופה לש יכראריהה גורידה דצב ,וניארש יפכ ,תרצוי
 םצמוצמ אלא םינורחאה לש םרפסמ ןיא ירה — םיחמומ־־םניאשל םיחמומ־םילעופ
 תא תלגסמ איהש יפ לע ףאו .םינושארה לש תערכמה םתעפשה תמהמ ,דואמ■
 ־ירביא לצא תוחתפתהו חוכ ,תורגבתה לש תונושה תוגרדה לא תודחוימה־תולועפה
 םישנ לש יביטקודורפה םלוצינ תארקל איה תפחוד ךכיפלו ,הלש םייחה הדובעה׳
 םהילגרה תמחמ ןולשכל ללכ ךרדב וז הייטנ הנודינ ןכ יפ לע ףא — םידליו
 תונמואהדוסונב הלועפה תסירהש יפ לע ףא .םירבגהדבילעופה לש םתודגנתהו
 ךרוצה ירה — םילעופה לש םכרע תא םג אליממו ,הרשכהה תואצוה תא התיחפמ
 םילעופהו ,דמוע וניעב רתוי־השק תינועמק הדובע ליבשב הבורמ הרשכה־ןמזב
 ,לשמל ,הילגנאב םיאור ונא .ךרוצ וב ןיאשכ וליפא ,הדפקהב הז ןמז םייקל םידרח
 ודמע םינש עבש לש דומילה־ןמז לע [1^8 0? ^עשז6111;1063111ע] תוילושה־יקוח יכ■
 האב הלודגה היישעתה קרו ,הרוטקאפונאמהדופוקת ףוסל דע םפקות לכב
 ־קאפונאמה לש דוסיה תראשנ ןמואה לש 1תוחמתהש ןויכמ .םלועה ןמ םתריבעהו
 ־יתלב ,יביטקייבוא דלש רסח ודוקפית תא הכותב אלממה ללוכה־ןונגנמהו ,הרוש
 .םילעופה לש םתעינכ־יא םע דימת קבאיהל ןוהה ךישממ — םמצע םילעופב יולת

 הבורמש לכש" — רוי ונדידי ץרפתמ — ״תמרוג ישונאה עבטה לש ותשלוח״

 םייקתמ םשו ,דפ .םישנ־ילענ — ינשהו ,םירבג־ילענ ןיקתמ דחאה אלא ,המילש תונמואב
 אלא קסוע וניא דחאה !ןתנקתהל רועה־תריזג לע ינשה ,דבלב םיילענ־תריפת לע םדא
 הדובע ןיקתמהש ׳חרכה שיש אלא .דבלב םיקלחה־תריפתב — ינשהו ,םידגבל גיראה תריזגב
 ".לושיבהדרכאלמ יבגל רבדה אוהו .רתויב־בוטה דצ לע הנעצבי םג רתויב־הטושפ
 וגישהל שיש ,דבלב ביטה קר םעטומ ןאכ (.2 קרפ ,ו/ח ן דפס ״.הידפוריק״ :ן ו םוב ס ק)
 הדובעה־תקולח לש הדימה־הנק יכ ,עדוי ןופונסק רבכש יפ לע ףא !שומיש־דרע תנקתהב

 .קושה לש ופקיהב יולת
 דימת וקסעי םישנא םתואש ,הויצ ...תותיכ־תותיב םלוכ תא קליח ל (סיריזוב) אוה" 32
 קסע םוש םיעדוי םניא םהיקוסיע םיפילחמש הלא יב ,עדיו ליאוה ,המצע הדובע התואב
 קוסיעו קוסיע לכ לעופל םיאיצומ םהיקוסיע לצא םיראשנו־םידימתמש ימ ולאו !וירוב לע
 רתוי םהיבירי לע ולע םה תועוצקמו תויונמוא יבגלש ,תמאב אצמנ ןכו .תומילשה־תילכתב
 דלמחדוטלש תא םה םימייקמ םהידי לעש ,תודסומל עגונש המו !טוידהה לע ןמואה הלועשמ
 םחתפב ,םימסרופמה םיפוסוליפהש ,ךכ לכ םיחבושמ וללה ירה ,הנידמה לש הקוחתה ראשוי
 :ס ט א ר ק ו ז י א) ״.תודחאה לכ ינפ לע םירצמ לש הנידמה־תקוחת תא ולליה ,ךכ לע החישב

 (.8 קרפ ״םיריחב״
 .סו לוקיס סודודויד :הוושה 83
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 חונ תוחפ אליממו ,וב לפטל השקי ןכ ,ותונשקע הבורמ ןכ ,לעופה לש ותוחמתה
 .84"בר קזנ ,התומילשל ,הל םורגל אוה לולעש ...תינאכמ הטישב ביכרמ־קלחכ אוה

 תעמשמה רסוח לע ,הרוטקאפונאמה־תפוקת לכ ךשמב תרסנמה ,הנלבוקה ןאכמ
 ,ןמז ותוא ינב םירפוס לש םהיתויודע ונינפל ויה אל םג וליאו .85םילעופה לצא
 היישעתה־תפוקת דע 16־ה האמה ןמ ,ןוהה ידיב הלע אלש :תוטושפה תודבועה ירה
 ילעפמש ;הרוטקאפונאמה ילעופ לש ירשפאה הדובעה־ןמז לכ לע טלתשהל ,הלודגה
 ץראה לא םילעופה לש םתריגה םע דחיו ,םימי־ירצק אלא םניא הרוטקאפונאמה
 — תרחא ץראב םהילהא םיטונו תחא ץרא םילעפמה םיבזוע הכותמ םתריקעו

 ץראב רדס גיהנהל חרכהה ןמ" .תומילש תוירפס תואמכ תורבדמ דבלב הלא תודבוע
 "רחסמו הכאלמ לע הסמ״ה רבחמ 1770 תנשב ארוק — ״תרחא וא וז ךרדב
 — רדס .תובר םימעפ ונאבה וירבד תאש, [״£8833׳■ 0ת1;1־3<16 33(1 ססת!מ16מ(:0״]

 רדענ "רדס" — רוי וירדנא ר״דה יפמ ךכ־רחאל הנש 66 תדהדהמ וז האירק
 טיירקרא״ו ,"הדובעה־תקולח לש תיטסאלוכסאה המגודב" הדוסיש ,הרוטקאפונאמב

 ".ונכ לע רדסה תא ריזחה

 לכב יתרבחה רוצייה לע אל טלתשהל הרוטקאפונאמה החילצה אל הז םע
 תבשחמ־תכאלמכ ,האיש תא .קמועב תוכרעמ־דודיש וב ררועל אלו ,ופקיה אולמ
 תיתיבה היישעתה לשו תינוריעה תונמואה לש בחרה דוסיה יבג לע הגישה ,תילכלכ
 הריתסב רצה ינכטה הסיסב דמע ,תמיוסמ תוחתפתה־תגדדל העיגהשמ .םירפכב

 .םתרצי המצע איהש רוצייה־יכרצ לא

 הדטע־ירישכמ לש םרוצייל הנדסה התיה רתויב תוללכושמה היתוריצימ תחא

 .םהב םישמתשמ ויה רבכש םיבכרומה םיינאכמה םינקתימה לש םג דוחיבו ,םפוג

 היבלש לע הדובעה־תקולחל המגדה שמיש" — רוי רמא — ינאכמ הכאלמ־תיב
 לכה ,םינושה וילעופ דחאו דחא לכל — ,הטרחמה ,למזיאה ,חדקמה :םיבורמה
 איה ,הרוטקאפונאמהדוסונב הדובעהדוקולח לש וז הדלות ".םתוחמתה תגרד יפל
 רדסהל ןורקע שמשלמ םינמואה־תלועפ תא תועיקפמ וללה .תונוכמ — הדילוה המצע
 לא לעופה לש וקותירל ינכטה םעטה ,דחא דצמ ,לטבתמ ךכ .יתרבחה רוצייה
 קיפסה דועש ,םיגייסה םילפונ־םיסרהנ ינש דצמו .וייה ימי לכל דחא יקלח־דוקפית

 .ןוהה לש ותוטלתשה תא םהב גייסל ןורקע ותוא

 .20 ׳םע ,״רכו היפוסוליפ״ :דוי 84
 תפרצ יבגל רתויו ,תפרצ יבגל רשאמ הילגנא יבגל רתוי הפי וחוכ טסקטב רומאה 85

 .דנאלוה יבגל רשאמ
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 הלודגה היישעתהו תונוכמה ןונגנמ .13

 רשע־השולש קרפ

 הלודגה היישעתהו תונוכמה ןונגנמ

 תונוכמה ןונגנמ לש ותוחתפתה .1
 "תינידמה הלכלכה ירקיע" :ורוביחב בתוכ לימ טראויטס ןהו ׳ג
 *למע תא ולקה ,ןאכ דע ושענש ,תוינאכמה תואצמאה לכ םא ,אוה קפס" :רומאל
 ,תונוכמהדונגנמ לש ותרטממ ללכ הז ןיא םלואו .86"תישונא ,דידב םוש לש םויה
 ינרציהדווכה לש תרחא תוחתפתה לכ המ .יטסילאטיפאק שומיש וב םישמתשמש
 תא רצקלו תורוחסה תא ליזוהל אלא .אב אל תונוכמה־ןונגנמ ףא ,הדובעל רשא
 קלחה תא ךיראהל ידכ—ומצע יכרצל ול ךירצ דבועהש ,הדובעה־םוי לש הז וקלח
 שמשמ תונובמה־ןונגבמ .םגח ןוהה־לעבל ול קינעמ אוהש ,ותדובע־־םוי לש ינשה

 .ךרע־ףדוע רוצייל יעצמא
 ־חוכ הל שמשמ אצומ־תדוקנ הרוטקאפונאמב — רוצייה־ןפואב הכפהמה
 שיש ירה .הדובעה־יעצמא הל שמשמ אצומ־תדוקנ הלודגה היישעתב ולאו ,הדובעה
 תלדבנ המב וא ,הנוכמב הכאלמ־ילבמ הדובעה־יעצמא לגלגתמ דציכ ,הליחת רוקחל
 יפוא־יטוטדשב אלא ןאכ םירומא םירבדה ןיא ,ןמואה לש ורישכממ הנוכמה
 הטשפהה ךרד לע ולידביש םילובג־יווק ךל ןיא הרבחה יבגל ירהש ,םייללכ ,םילודג

 .המדאה תודלות יבגל םניאש םשכ ,התרבחל הפוקת ןיב תינדפקה
 םג ךכ לע םירזוחש ,םשו הפ אצומ התאו — הקינאכמ־ימכחו הקיטמיתמ־יסכח
 ןיאו הטושפ הנוכמ אלא הכאלמ־ילכ ןיא :דל םיריבסמ — םילגנא הלכלכ־ימכח
 דוע אלו ,תוהמבש־לדבה לכ ןאכ םיניחבמ םה ןיא .בכרומ הכאלמ־ילכ אלא הנוכמ
 רושימ ,ףונמ ןוגכ ,םיטושפה םיינאכמה תוחוכה תא תונוכמ םשב םה םינכמש אלא
 ,םיטושפה תוחוכה םתואמ תבכרומ הנוכמ לכ םנמאו ,87ב״ויכו דתי ,גרוב ,עפושמ
 אל הלכלכה לש הירלקפסאה ךותמ םלוא .ויהי רשאכ םיפרוצמו םיווסומ ויהיו
 םידמואו שי ינש דצמ .ירוטסיהה דוסיה תא אוה רסח ןכש ,המואמל הז רבסה חלצי
 חוכה הכאלמה־ילכבש ,ךכב הבוכמה ןיבל הכאלמה־ילכ ןיבש לדבהה תא תוארל
 ,םדאה חוכמ הנוש עבט־חוכ אוה הנוכמה לש עינמה חוכה ולאו ,םדאה אוה עינמה
 וז ,םירןש דמצל המותר השרחמ יכ ,אצוי הז יפל .38דכו ,חור ,םימ ,המהב ןוגכ

 "11נ 18 ח11681נ!0מ3ן>16, 11: 211 1116 1118011211103,1 11117611110118 3761 1112(16 85
 לימ רמאיש ,דיה ךירצ 112176 1181116116(1 1116 (123זי8 1011 01 211371111111211 1>61מ8.,י

 הידב לכ לש] "0£ 31137 1111111211 1)61118 1101 166(1 !>>7 01116ע ן160]נ16'8 ^!נס(!?"
 ,תונונמהךונגנמ הלעה ירהש — [םירחא םישנא לש םתדובע לע תסנרפתמ הנניאש ,תישונא

 .םיסחוימה לטב־יכלוה לש םרפסמ תא ,קפס אלל
 ".ן וטאה .ב תאמ הקיטמיתמל םדוק" ,לשמל ,ד 87

 ,תא :הנובמ ןיבל הדובע־ילכ ןיב רורב לובג חותמל םג רשפא וז הייאר־תדוקנמ״ 83
 — ויהי רשאכ םיבכרומ ויהיו — םהינימל ,דגרבה־ילבו העצקה־ילכ ןכו רכו למזיא ,שיטפ
 דועב ;הדובע,ד־ילכ לש גשומב םיללכנ הלא לכ ...עינמ חוכ םהל שמשמה אוה םדאהש
 ".תונוכמה םע ןתונמל שי — דכו חור־תנחט ,העונת ידיל האיבמ היח־לש־חוכש השרחמהש
 הליהתל־יואדה רוביח (.38 ׳מע ,1843 ךיריצ ,״רוצייה לש ותעונת״ :ץ ל ו ש ם ל ,ד ל י ו)

 .תוניחב המכמ
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 םיגרואה־רונמ ולאו ;איה הנוכמ ,רתויב־תונוש רוציידרופוקתל תכייתשמה השרחמ
 ןיקתמו דחא לעופ ידיב ענומה,[012111886118 011-01113,1:1100111]ןסולק לש יבוביסה
 רונמ ותוא :ןכמ הלודג .דבלב הכאלמ־ילכ אלא וניא ,תחא הקדב תואלול 86000
 ןויכמו .רוטיקה חוכב ענומ םא — הנוכמו !םיידיב ענומ םא ,הכאלמ־ילכ היהי
 אציי ,תושונאה לש רתויב תוקיתעה תואצמאה תחא אוה המהב חוכב שומישהש
 ןהו׳ג זירכהשכ .תונמוא־תרזעבירוצייל םדק תונוכמ־תרזעב־רוצייהש ,תמאב ,ףל
 הכפהמה רבד תא רשיב תאזבו ולש הייווטה־תנוכמ לע 1735 תנשב טאייו
 רומח אלא םדא אלש ,דחא רובידב וליפא ריכזה אל ,18־ה האמה לש תיתיישעתה
 ילב תווטל" ידכ הנוכמ .רומחל הז דיקפת ןתינ ןכ יפ לע ףאו ,וז הנוכמ עינמ

 .89ותינכת־ותמסיס התיה וז — ״תועבצא

 :םרקיעב הזמ הז םינוש םיקלח השולש בכרומ ,חתופמ תונוכמ־ןונגנמ לכ

 .הדובעה־תנוכזנ וא סילכה־תנוכמ ,הנורחאלו ;הרבעהל־םזינאכמה ;העונתה־תנוכזנ

 תא תרצוי המצע איה .םזינאכמה לכ לש עינמ־חוכ תקזחב תלעופ העונתה־תנוכמ
 הנוכמ ,[םמוחמ ריוא ידי לע] תירולאק הנוכמ ,רוטיק־תנוכמ ןוגכ ,התעונת־חוכ
 רשא ןכומ עבט־חוכמ ךכל הפיחדה תא תלבקמ איהש וא !רכו ,תיטנגאמ־ורטקלא
 ־םזינאכמה /וכו ,חורה ןמ חורה־יפגכ ,םימה־לפממ םימה־לגלג ןוגכ ,הל הצוחמ
 ,םילג ,בוביס־ילגלג ,םייניש־ילגלג ,העסה־ילג ,הפונת־ילגלג בכרומה ,הרבעהל

 הנשמ ,העונתה תא רידסמ — םינימה לכמ תבולשתו םייניב־ירזבא ,תועוצר ,םילבח
 התוא קלחמ ,תיגוע העונתל תיכנא העונתמ ,לשמל ,ךרוצה תעשב התרוצ תא
 לש הלא ויקלח ינש ואב אלו .הדובעה־ילכ לש תונוכמה־ןונגנמ לא הריבעמו
 ,העונתה תא ,הדובע־ילכ תשמשמה הנוכמל ,הל קינעהל ידכ אלא םזינאכמה

 הז קלח .יתילכת יוניש ותוא הנשמו הדובעה־אשונ תא תספות איה החוכבש

 תונוכמב — הילטיאב הליחת :יאדול־בורקו — םישמתשמ ויה ונמז םדוק דוע 89
 לש תיתרוקיב הירוטסיה :ללכבו .רתויב תוללכושמ־אל ויה םג םא ,תמדקומ הייווטל
 ןמ איהש־לכ האצמא סחייל לכונש הקדצהה הטעומ המכ ,חיכוהל הלוכי התיה היגולונכטה
 תא הנפה ן י ו ו ר א ד .אצמנב ןיידע וניא הזכ רוביח ךא ,דיחיו־דחא טרפל 18־ה האמה
 יח־ילעבו םיחמצ לצא םירביאה תווהתהל ,ונייה ,עבטב היגולונכטה תודלותל בלה־תמיש

 לש םתווהתה תודלות םולכ .י־ח־ילעבו םיחמצ לש םהייח ליבשב דוציי־ירישכמ תקזחב
 ־ןוגרא לכל ירמוח דוסי םישמשמה םהו — יתרבח םדאל רשא םייביטקודורפה םינאגרואה
 תודלות תביתכ םולכו ? בל־תמיש התואל תויואר ןניא ולא תודלות םולכ — דחוימ יתרבח
 עבטה־תודלותמ תולדבנ — 1 ק י ו רמאמכ — םדאה־תודלותש םושמ ,רתוי־הלק התיה אל ולא
 ותקיז תא תפשוח היגולונכטה ? תונורחאה תא אלו ,ונא ונללוח תונושארה תאש ,ךכב
 :םג — ךכ ידי לעו ,וייח לש יעצמא־יתלבה רוצייה־ךילהת תא ,עבטה לא םדאה לש הליעפה

 וליפא .םהמ םיעבונה םיינחורה םייומידה לשו םייתרבחה ויסחי לש רוצייה־וילהת תא
 :יאדו .איה תיתרוקיב־אל — ,הז ירמוח סיסבמ תמלעתמ איהש לכ ,תדה־לש־הירוטסיהה
 ,רשאמ — םייתדה לפרעה־יריציב ייצראה ןיערגה תא חותינ לש ךרדב אוצמל הברהב רתוי לק

 ׳ירהו .תוימימשה םהיתורוצ תא ןדיעו ןמז לכב םיישממה םייחה־יסחי ךותמ חתפל ,ךפיהל
 .ידיחיה יעדמה דותמה — אליממו ,ידיחיה יטסילאירטאמה דותמה אוה־אוה ןורחאה הז
 ךילהתה תא ללכה ןמ איצומה הז ,עבטה־יעדמ לש טשפומה םזילאירטאמבש םייוקילה ולאו

 וירבדש ,םייגולואידיאהו םיטשפומה םייומידה ךותמ רבכ דומעל לכות םהילע — ירוטסיהה
 .םתויחמומ ימוחתל רבעמ דעצ דועצל םיסנמ םהש העש םהל םיספתנ
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 הכפהמה תאצוי ונממש אוה־אוה — םילכה־תנמזנ ,ונייה — תונוכמ,ד־ןונגנמב
 ־לכ ,אצומ־תדוקנ שדחמ םוי־םוי ןיידע תשמשמה איהו ,18־ה האמב תיתיישעתה
 .תונוכמ לעפמל ךפהנו־רבוע הרוטקאפונאמ לש לעפמ וא יתונמוא לעפמש תמיא
 ירה ,שממ הדובעה־תנממב וא םילנה־תנממב הפי־הפי וישכע לכתסנו ואוב
 םתוא — בר הרוצ־יונישב תופוכת םיתעל םג םא — ונל םיארנו־םירזוח ללכ ךרדב
 אלא ,הרוטקאפונאמה״לעופו הכאלמה־לעב דבוע םהבש ,תונמואה־ילכו םירישכמ
 וא םזינאכמ לש הדובע־ילכ וישכע םישמשמ םה םדאה לש הדובע־ילכ םוקמבש

 םא תנקותמ ,תינאכמ הרודהמ אלא הניא הלוכ הנוכמהש וא .םיינאכמ הדובע־ילכ
 ;90ינאכמה םיגרואה־רונמ ןוגכ ,םימדוקה ןמואה־ירישכמ לש ,טעמב םאו הברהב
 וניעדוימ םה ,הדובעה־תנוכמ לש םוגיפה לא םירבוחמה ,םילעופה םירביאהש וא
 ־תוחול ,םייברגל הגירסה־תנוכמב םיטחמה ,הייווטה־תנוכמב םיכלפה ןוגכ ,םינשיה
 ןיבש לדבהה .הלאב אצויכו ,הריזגה־תנוכמב םילמזיא ,הריסנה־תנוכמב םירושמ
 לש םתדיל רוקמל דע עיגמ הדובע,ד־תנוכס לש הפוג םצע ןיבל הלא הדובע־ילנ
 ־קאפונאמ לש וא הכאלמ לש חסונב םבורב םתוא םירציימו־םידימתמ ירהש .הלא
 המצע איהש ,הדובעה־תנוכמ לש הפוג לא םתוא םיקדהמ ןכמ־רחאל קרו ,הרוט
 ,םזינאכמ איה הדובע־ילכ תשמשמה הנוכמהש ,ןאכמ .91הנוכמה־ךרד־לע הרצוי
 ,ול רשא .דדובעה־ילכ תרזעב — המיאתמה העונתה ול הרסמנש רחאל — עצבמה
 חוכהש ןיב .םימוד הדובע־ילכב לעופה ןעצבמ היה ןכל־םדוקש ,תולועפה ןתוא
 לש ורקיע ןיא — הנוכמה ןמ בוש אצוי אוה ףאש ןיבו ,םדא ידימ אצוי עינמה
 ,םזינאכמה לא םדאה ידימ יתימאה הכאלמה־ילכ רבעוהשמ .והשמב ףא הנתשמ רבד
 לדבהה טלוב דימ .טושפה הכאלמה־ילנ לש ומוקמ תא תספותו הנוכמה האב

 ,הדובעה־ירישכמ רפסמ .ןושארה עינמה ןיידע ראשנ םדאה םא וליפאו ,םייניעל
 דוצייה־ירישכמ לש םרפסמ ידי לע לבגומ ,תחא־תבב םהב דובעל לוכי םדאהש
 דחא הווטש ,הינמרגב םעפ וסינ הליחתמ .ופוג ירביא רפסמ ידי לע ,ולש םייעבטה
 .וילגר יתשבו וידי יתשב תחא־תבב דבוע היהיש ,ונייה ,םירושיכ ינש ךרוד אהי
 יגש ןב םיכרוד־רושיכ ואיצמה םימיל .הדימה לע רתי תעגיימ הדובע וז ,דתיה ךא
 ויה ,תחא־תבב םיטוח ינש תווטל ולכיש ,םיווטה ןיב םיזואוטריוהש אלא ,םיכלפ
 הליחתכלמ הווט ,7011מג׳ ־תנוכמ ולאו .םישאר ינש ילעב םדא־ינבכ טעמכ םירידנ
 1000־ב תחא־תבב רזוש םייברג־תגירסל לונה ;תחא־תבב םיכלפ 10 דע 8־ב
 רובב תחא הדובע־תנוכמ תדבוע םהבש ,הדובעה־ילכ רפסמ .דכו ,רתויו םיטחמ
 ותונמוא־ילכ לע ורצהש ,םיינאגרואה םיגייסה ןמ הליחתכלמ ררחתשנ ,תחא
 _ .לעופה לש

 תא ןושאר טבמ םע ריכהל בוש רשפא ינאכמה לונה לש תינושארה הרוצב דוהיב 80
 .תינרדומה ותרוצב יוניש־תילכת אוה הנוש .ןשיה רונמ,ד

 ־ילכמ דלוהו־לודג קלח הנוכמה־ףרד־לע הילגנאב םירציימ דרעב 1850 תנשמ קר 81
 םיניקתמה םינתשרח םתוא ידי לע םירצוימ םה ןיאש יפ לע ףא ,הדובעה־תונוכמ לש הכאלמה
 ¬וטואה הנוכמה ,לשמל ,םה ,דלא ןיעמ םיינאכמ הכאלמ־ילכ רוצייל תונוכמ .תונוכמה תא
 הדירק־ינקתס תיישעל הנוכמה,[1נ01נ1)111-ננ131סמ£611£1116נ תמשא תיישעל תיטאמ
 "דרפ״־יכלפ לושיחל תונוכמ ,הייווט־ירכרכ תיישעל תונוכמ ,[0£1־(1-861;1נ1118 611^1110]
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 רישכמה תא שמשמה ,לעופה ןיבל דבלב עינמ־חוכ תקזחב םדאה ןיבש לדבהה
 םויק־תרוצ םיידיה םהב תושמתשמש הדובעה־־ילכמ המכב שבול ,שממ דבועה
 ,עינמ־חוכ תקזחב אלא תלעופ לגרה ןיא רושיכה דיל ,לשמל .תדחוימ תישחומ
 .שממ הייווטה־תלועפ תא תעצבמה איה ,תבבוסמהו תטרומה ,ךלפב השועה דיה ולאו
 הכפהמה ידי לע הליחת ספתנ תונמואה־רישכמ לש הז ןורחא קלה 'אקודו
 חיגשהל :השדחה הדובעה דצב — העש יפל םדאל ול תריישמ וזו ,תיתיישעתה
 ינאכמה דיקפתה תא קר — וז לש היתואיגש תא ודיב ןקתלו הנוכמה לע וניעב
 הליחתכלמ םהילע םדאה לש ותלועפ ןיאש הדובע־ילכ ולאו .עינמה־חוכ לש דבלב
 םע ,02הנחט לש הבוכראה בוביס םע ןוגכ — דבלב טושפ עינמדווכ תלועפ אלא
 — ףכו תשתכמב השיתכ םע ,ןתדרוהו זזופמה תוידי תאלעה םע ,הבאשמ תביאש
 תוחוכ תקזחב 93חורב ,םימב ,םייח־ילעבב שומיש ידיל הליחת םיאיבמ םנמא וללה
 ,הרוטקאפונאמה תפוקתב םתצק ,תונוכמ םישענו םיחתמתמ .דלא םילכ .םיעיגמ

 ־ןפואב הכפהמ םיללוחמ םה ןיא לבא ,וז הפוקת ינפל םיבר םימי םג םשו הפ
 הז רבד — הכאלמה־ךרד־יפל םתרוצב וליפאו םה תונוכמ הלא םילכש .רוצייה
 םידנאלוהה ובאש ןהבש ,לשמל ,תובאשמה .הלודגה היישעתה תפוקתב הלגתמ
 תובאשמ לש טושפה רקיעה יפל ונבנ ,1837־1836 תנשב םלראה םי ימימ תא ושבייו
 .םדא ידי אלו ,ןהיתונכוב תא ועינה םיפולקיק ןיעמ רוטיק־תונוכמש אלא ,תוליגר

 םיתעל םיליגר ןיידע — חיכשה תפנה לש דואמ םלשומ־יתלבהו טושפה חופמה
 ־תנוכמ לא ותידי תא םירבחמש ידי־לע ,תינאכמ ריוא־תבאשמל וכפהל הילגנאב
 תפוקתב הרשע־עבשה האמה ףוסב האצמוהש התרוצב ,המצע רוטיקה־תנוכמו .רוטיק
 אל ,9418־ה האמה לש םינומשה תונש ףוס דע םייקתהל הכישמהו הרוטקאפונאמה
 ־איה הדובע־ילכל־תונוכמ לש ןתריצי ,הברדא .תיתיישעת הכפהמ םוש ידיל האיבה
 קר םדאה לעופשמ .רוטיקה־תנוכמב הכפהמ לוחתש ,הרכהה תא המע האיבהש איה

 הדובעה־אשוג לע לועפל תחת ,הדובע־ילכל־הנוכמ לע דבלב עינמ־חוכ תקזחב
 אלא םדאה לש וירירשב עינמה־חוכה לש ותושבלתה ןיא בוש ,ותונמוא־ילכב
 ןיאש ,וילאמ ןבומ דא .םמוקמב אובל םייושע רכו רוטיק ,םימ ,חורו ,דבלב תירקמ

 םירצונה־םינמרגה סיפורטנאליפה ולאו ".ושידב רוש םוסחת אל" :רמוא היה השמ 92
 ביבסמ לודג ץע־חול — האובתה תניחטל עינמ חוכ םהל שמישש — תימצל ול םילות ויה

 .ויפ לא חמק תצק ודיב שיגהל לכוי אלש ,וראנצל
 םימ־ילפמב רוסחמ תמחמ תצקמב ,עינמ חוכ תקזחב חורב שמתשהל וצלאנ םידנאלוהה 93
 ולביק הפוג חודה־תנחט תא .םירחא תורוקממ םימ־ףדוע דגנב המחלמ תמחמ תצקמבו םייעבט
 םיניידמ ויהש ,רסיקהו הרומכה ,הלוצאה ןיב האנ קבאמ וז האצמא הררוע ןאכו ,הינמרגמ
 םירמוא ויה —[1.11:0;11130111:61860] דבעשמ ריואה .חורה ״תכייש״ םהמ ימל :םהיניב
 תא אל — חורה הדבעיש ןאכ .רודחיש הל האיבה חורה — דנאלוהב ולאו ;הינמרגב

 12.000־ב דנאלוהב ושמתשה 1836־ב רבכ .ידנאלוהה ןעמל עקרקה תא אלא ,ידנאלוהה
 בוש ךפהית אלש םצראמ םישילש־ינש לע ןגהל ידב ,סוס־תוחוכ 6000 תולעב הור־תונחט

 .הצב־תמדא
 — ,טאו לש הנושארה רוטיקה־תנוכמ ידי־לע הברהב רפתשנ וז לש הביט םנמא 94
 ,דבלב הביאש־תנוכמ שמשל הכישמה וז התרוצב ךא — ״דחא ןוויכב תלעופ״ היורקה וז

 .חלמ־תורכמ ךותמ םילזונו םימ ליבשב
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 םיינכט םייוניש תופוכת בייחי הזכ ףוליח יכ ,תורשפא ללכמ איצוהל ידכ ךכב
 לכ הזה םויהכ .דבלב ישונא עינמ־חוכ ליבשב הליחתמ הנבנש ,םזינאכמב םילודג
 תונוכמ ,הריפת־תונוכמ ןוגכ ,וביתנ תא ןהל סלפל ןה תוחרכומ ןיידעש ,תונוכמה
 טרפ — תופילשב ינאכמ עינמ־חוכל םגו ישונא עינמ־חוכל םג תונבנ ,רכו השיל

 .ןטק הדימדונק לכ ללכה ןמ הליחתכלמ ןה תואיצומ ןתילכת םצע יפל םא
 קסועה ,לעופה לש ומוקמב המש ,תיתיישעתה הכפהמה תאצוי הנממש ,הנוכמה
 םא ,הדובע־ילכ המכו המכב תחאדובב דבועה ,םזינאכמ — דחא הדובע־ילכב קר
 ותרוצ היהתו ידיחי־דחא עיגמ־חוכ ידיב אוה ענומו ;גוס ותואמ םאו שממ םת1מכ
 טושפ דוסי אלא איה ןיא העש יפל ךא ,הנוכמה ונינפל ןאכ .95היהתש ■המ הז לש

 .תובוכמה־ךרד־לע רוצייה לש
 הלש הדובעה־ילכ לש םרפסמ יובירו הדובע,ר־תנוכמ לש הפקיה תבחרה
 הז םזיגאכמו ,רתוי־הבורמ ףקיהב העונתלדנזינאכמ תובייחמ ,ןמזברב םילעופה
 לש ותודגנתה לע רבגתהל ידכ ישונאה־חוכה ןמ רתוי־ריבכ עינמ־חוכ בייחמ
 םלשומ־יתלב רישכמ אלא וניא םדאהש ,ךכמ תעדה תא חיסנ םא ףא — ומצע
 אלא לעופ םדאה ןיא בושש ,ונחנ,דשמ .הפוצרו תינוגדח העונת רצייל דואמב
 ירה ,הדובעה־ילכל־הנוכפה האב ותונמוא־ילכ םוקמבו טושפ עינמדזוכ תקזחב
 ־תוחוכ לכמ .עינמרווכ תקזחב םג ומוקמב ואובי עבטה תוחוכש ,תעכ רשפא
 עודגה סוסהדווכ היה ,חרוטקאפונאמה־־תפוקתמ השוריב ורבעש ,םילודגה העונתה
 ־יאו ידמל אוה רקיש םושמ תצקמבו ,ולשמ שאר סוסלש םושמ תצקמב ,רתויב
 ןכ יפ לע ףאו .96דואמ תמצמוצמ הדימב אלא תשורח־יתבב וב שמתשהל רשפא

 ־דחא עינמ ידי לע העונת ידיל םיאבומה ,םיטושפ םירישכמ םתוא לכ לש םדוהיא" 95
 (".תונוכמה־ןונגנמ לש קשמה לע" :׳ג א 3 א ב) ״.הנוכמה תא הווהמש ,דמ הנה — דיהיו
 תוימזנאל הרבזזח ינפל האצרה 1861 ראונאיב ארק ןוטרומ .ק ןהו'ג 96
 :ראשה ןיב ,ןאכ רמאנ .״תואלקחב םהב םישמתשמש תוחוכה״ לע [8001617 01 -41־18]
 שומישה תורשפא תא הברמ ,עקרקה לש הדיחאה ותרוצ תא םדקל ידכ וב שיש ,בויט לכ"

 תומוקע תורדגש םוקמב שורד םיסופ־הוכ ...ףורצ ינאכמ חוכ רצייל ידכ רוטיקה־תנוכמב
 ולאו .םויל־םוימ םימלענו־םיכלוה הלא םילושכמ .הדיחא הדובע םיענומ םילושכמ ראשו
 דיחיה הוכה ירה — שממ הוכב תוחפו ןוצרה־הובב שומיש רתוי תובייחמה תולועפ ליבשב
 לש וחוכ :רחא ןושל ,םדאהדוור לש וחוקיפל עגר לכב דמועה חז אוה ךכל לגסל רשפאש
 לע םדימעמו ,םדא־חוכו סוסדווכ ,רוטיקדווכ ןוטרומ דמ םצמצמ וירבד דשמ,דב ".םדא
 םירהל ידכ שורדה חוכה :ונייה ,רוטיק־תונוכמ יבגל הב שמתשהל םיליגרש הדימה־תדיחי
 סוסדזוכ לע תואצוההש בשחמ והירהו ;תחא לגר לש הבוגל םיטנופ 33.000 תחא הקדב
 ףסונ .העשל סנפ 5]/2~ל — סוס לש ולאו ,העשל סנפ 3־ל תועיגמ רוטיק,ד־תנוכמ לש דחא
 .םויל תועש 8 אלא — הנוקיתב תרמשנ ותואירב םא — דובעל לגוסמ םוסה ןיא :דכ לע
 םיקסעומה םיסוס 7 לכמ 3 תוחפל הנש ךשמב ץמקל רשפא רוטיקה־זזוכב שומישה םע
 הלא ,םיסוסה םילוע ויהשמ רתוי ולעי אל תואצוההו ;החלפ־תמדא לע י הנשה לכ ךשמב
 .תוליעיב םהב שמתשהל רשפא דבלב זא קרו — םישדח 4 וא 3 ךשמב ,שומישה־ןמ־ואצוהש
 תויאלקח תולועפ ןתואב תרצותה ביט תא חיבשמ ,םוס־סוכל האנשהב ,רוטיק־חוכ :ףוסבו
 קיסעהל םיכירצ ויה רוטיק־תנוכמ לש הדובעה עוציב םשל .וב שמתשהל רשפא ןנעמלש
 ,םידבוע 32 — סוס לש הדובעה עוציב םשלו ,העשל .ליש 15 לש תללוכ־האצוהב םידבוע 66

 .העשל .ליש 8 לש תללוכ־,דאצוהב
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 יסחיה דרעה־ףדוע לש ורוציי

 אל ךכ לע םידיעמו ,הלודגה היישעתה לש התודלי ימיב תופוכת וב םישמתשמ ■ויה
 ,השוריב ונילא רבעש יוטיבה םג אלא םהה םימיה ןמ םימונורגאה לש תונלבוקה קר

 הנותנ יתלבו הדימה לע רתי הביצי־יתלב ,דתיה חורה .סוס־חוכב ינאכמדדוכ עיבמה
 היישעתה לש התדלומ ץראב ,הילגנאב םימה־חוכב שומישה עירכה הזמ ץוחו ,חוקיפל
 םיבכר ינש עינהל רבכ וסינ 17־ה האמב .הרוטקאפונאמה־תפוקתב דוע ,הלודגה
 ־םזינאכמה לש ופקיה האנשמ םלואו .דחא םימ־לגלגב םיבכש ינש םג אליממו
 — דוע קיפסה אלש םימהדזוכ לא דוגינ ךותל וישכע אוה עלקנ ירה ,הרבעהל

 ןכו .ךוכיחה־יקוח לש רתוי־תקיודמ הריקח ידיל האיבהש ,תוביסנה תחא ןאכו
 — ,םתכישמו םתכירד ,ףונמ־לש־תוטומ ידי לע העונת ידיל תואבומ ויהש ,תונחטב

 ־לגלג לש וחותיפ ידיל םיעינמה תוחוכה לש הדיחא־יתלבה םתלועפ האיבה
 היישעתב ךכ־לכ בושח דיקפת םימיל אלימש הז ,97השעמלו הכלהל ,הפונתה
 םייעדמה ,םינושארה תודוסיה תא הרוטקאפונאמה־תפוקת החתיפ וז ךרדב .הלודגה
 תענומ התיה ט י י ר ק ר א לש "דרט״ה־תייווטמ .הלודגה היישעתה לש ,םיינכטהו
 ךורכ ,עירכמ עינמ־חוכ תקזחב ,םימהרדוכב שומישה ףא םלואו .םימב הליחתכלמ
 יא ונורסח תאו ןוצרה יפל הז חוכ תולעהל היה רשפא־יא .םינוש םיישקב היה
 ימוקמ ביט קר ול עדונ לכ־םדוקו ,ותלועפ הקספנ םיתעל ;אלמל היה רשפא
 רוטיקה־תנוכזנ היורקה ,טאו לש היינשה רוטיקה־תנוכמ תאצמא םע קר .98דבלב
 םע ותעונת חוכ תא רצוי ומצע־אוהש ,ןושאר עונמ אצמנ ,תלופכ הלועפ תלעב
 עונמ ;םדאה לש ותחגשהל הלוכ הנותנ וחוכ תמצועש ,עונמ ;םימו םחפ תכירצ
 אוה ןכ לעו ;םימה לגלגכ רפכ־ןב אלו ךרכ־ןב ,הרובחת־לש־יעצמאו לטלטימ
 ;"םימה־לגלג ךרדכ םירפכב ורזפל תחת ,םירעב רוצייה לש וזוכירל חתפ חתופ

 יאנתב ,תיסחי ,טעמ אלא הנתומ וניא ונוכישו ,יגולונכטה ושומיש יפל ילאסרווינוא
 ףרוצמה טוריפ,ד־רבסהב םג טאו לש הלודגה ותוינואג תא אצומ התא .םוקמה
 האצמאכ אל ,ולש רוטיקה־תנוכמ תראותמ ןאכ : 1784 לירפאב לביקש ,ולש טנטאפל
 אוה .הלודגה היישעתה לש יללכ עינט־םרוגכ אלא ,תומיוסמ תורטמל הפיה תדחוימ
 םישימח קר וגהנוה ,רוטיקה־סנרוק ןוגכ ,םהמ המכש ,םיישומיש םיזמר ןאכ זמרמ
 ־תנוכמב שמתשהל תורשפאב קפס ליטה ןכ יפ לע ףאו .ןכמ־רחאל הלעמו הנש
 1851 תנשב וגיצה ,טאו ורבחו ןוטלוב ,וירחא םיאבה .םיב תוניפס־תעונתל רוטיק

 .1688 — םוק הד ,1625 רבאהל1פ 97
 םימה־חוכ לש יתיישעתה לוצינה תא תררחשמ תוניברוטה לש תינרדומה האצמאה 98

 .םימדוק םיגייס הברהמ
 תשורחה־תיב לש ונוכיש־םוקמ יולת היה םיגיראה־תדוטקאפונאמ לש ,דתורחשב" 99
 תמקהש יפ לע ףא ,הנהו ;םימ־לגלג בבוסל ידכ הקיפסמ הדירי דרוי וקיפאש ,רהנ לש ומויקב
 ויהש ךותמ ,םוקמ־לכמ ,תיתיבה היישעתה לש הטישה קוריפל הלחתה השמיש סימה־תונחט
 — ,וזמ וז םירכינ םיקחרמב בורה לעו ,םילחנ דיל תונחטה לש ןמוקמ תא ,הרכהב ,םיעבוק
 גהנוהשמ קרו .תינוריע הטיש לש קלח וויהשמ רתוי ,תירפכ הטיש לש קלח וללה וויה ירה
 ,םימו םחפש תומוקמ םתואבו םירעב תשורח,ד־יתב ופפוטצנ ,רהנל'ףילחתכ רוטיק,ד־חוכ
 לש ןתרוה־ןמא איה רוטיקה־תנוכמ .תוקיפסמ תויומכב םש ואצמנ ,רוטיק רוצייל םישורדה
 ,״1866 לירפאב 30 .תשורחה־יתב יחקפמ לש ח״וד״ב ו ו י י ר ג ד ד .א) ״.היישעת,ד־ידע

 (.36 ׳מע
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 הלודגה היישעתהו תונוכמה ןונגנמ .13

 ־תוינא■ ליבשב רתויב־הריבכה רוטיקהדהנוכמ תא ןודנול לש תיתיישעתה הכורעתב
 .[0062118£63ננב61י8] סונייקואבש רוטיק

 לש הדובע־ילכל םדאה ףוג לש ותדובע־ילכמ וכפהנ הדובעה־ילכש רחאל קר
 *תיאמצע הרוצ העונתה־תנוכמ ףא השבל ,םילכה־תנוכמל וכפהנ ,ינאכמ ןונגנמ
 הדובעה־ילכל־הגוכמה תדרוי ףכבו .םדאה חוכ לש םיגייסה לכמ ןיטולחל תררחושמ
 ־ךרד־לע רוצייב דבלב תודוסיה דחא לש הגרדמל ,ןאכ דע הב ונדש ,תדדובה
 ,תובורמ ,דדובע־תונוכמ ןמזבדב עינהל תחא העונת־תנוכמ הלוכי התעמ .תונוכמה

 ,העונתה־תנוכמ םג הלדג ,ןמזב־וב תוענומה הדובעה־תונוכמ לש ןרפסמ יוביר םע
 .רתויב־בכרומ ןונגנמ השענו בחרתמ הרבעהל־םזינאכמהו

 גוסמ תובר תונוכמ לש הלועפ־ףותיש :הלא םירבד ינש ןיב ןיחבהל שי חנהו
 .תונוכמ־תכרעמו ,דחא

 ,הפוג הדובע־תנוכמ התוא ידי לע היישעת־רצות לכ עצובמ ןושאר הרקמב

 ,ותונמוא־ילכב ןמואה ןעצבמ היהש ,תונושה תולועפה לכ תא לעופל האיצומ איה
 תונמוא־ילכב םינמוא וז רחא וזב ןתוא םימישגמ ויהש וא ,ורונמב גרואה ןוגכ
 ,לשמל .10"הרוטקאפונאמה ךותב תוילוח תקזחב ןיבו יאמצע חרואב ןיב ,םינוש
 ריינה תא דחא לעופ לפקמ היה סיבתכמדוופטעמל תינרדומה הרוטקאפונאמב
 הפטעמה־ףנכ תא דפוה היה ישילש ,קבדה תא חרומ היה ינש לעופ ,לופיקה־תידיב

 ןתואמ תחא לכ םעו ;ב״ויכו ,הקנפשוגה תא עיבטה יעיבר ,הקנפשוגה העובט הב
 הדיחי הנוכמ .דיל דימ רובעל הפטעמו הפטעמ לכ הכירצ .דתיה תויקלח,ד־תולועפה
 3000 השועו תחא־תבב וללה תולועפה לכ תא תעצבמ תופטעמ־תיישעל תחא
 הגצוהש ,ריינ־יקיקש תנקתהל תינקירמא הנוכמ .תחא הקדב רתויו תופטעמ
 תלפקמ ,תקבדמ ,ריינה תא תרזוג ,1862 תנשמ ןודנולב היישעתה תכורעתב
 קלוחמ היה הרוטקאפונאמה־ימוחתבש ,ללוכה־דילהתה .הקדב םיקיקש 300 הניקתמו
 ףוריצ ךות תלעופה ,תחא הדובע־תנוכמב ןאכ השענ ,וז רחא וזב תוישעב עצובמו
 לש ינאכמ שדח־לוגלג אלא הניא וזכ הדובע־תנוכמש ןיב .םינוש הדובע־ילכ לש
 ,םינוש םיגוסמ םיטושפ םירישכמ לש ףוריצ איהש ןיבו ,דחא בכרומ הכאלמיילכ
 לע תדמועה הנדסב ,רמולכ ,תשורחה־תיבב — הרוטקאפונאמה־תטישב ודחייתנש
 הנושארו שארבו ,טושפה הלועפה־ףותיש םלועל עיפומו־רזוח ,תונוכמ־תדובע
 ־תונוכמ לש דחא םוקמב תורבטצה תקזחב (לעופה ןמ ונתעד תא ןאכ ונא םיחיסמ)

 הווהתמ הגיראל תשורח־תיב ,לשמל .ןמזב־ובו אתווצב־תודבועה גוס ותואמ הדובע
 ¬תיבו ,ופוג ןיינב ותואב הז דצב הז םיינאכמ םילונ הברה לש םרודיס ידי לע

 הדובע הגיראה התיה אל הרוטקאפונאמה־ךרד־לע הקולחה לש הייארה־תדוקנמ 100
 תוארל שי ךכיפלו ,תונמואה־־ךרד־לע תבכרומ הדובע וז ,דתיה ,הברדא ;רקיע־לכ הטושפ
 םיעוט אלא םניא — ללכבו .רתויב תוינוגבר תולועפ תעצבמה הנוכמ ינאכמה דונמב
 ־תקולחש ,תולועפ ןתוא לע קר ותליחתב טלתשמ ינרדומה תונוכמה־ןונגנמ יכ ,םימדמש ימ
 ודרפתנ ,דרוטקאפונאמה תפוקתב .רתוי תוטושפ ןתאשע הרוטקאפונאמה־ךרד־לע הדובעה
 םלואו !ופעתסנו ורפתשנ ןליבשב הדובעה־ילכ ףאו םישדח םיגוסל הגיראהו הייווטה
 יעצמא .תונמואה־ךרד־לע ךילהת ראשנ ,םינפ םושב קלוחמ היה אלש ,ומצע הדובעה־ךילהת

 .הנוכמה לש האצומ־תדוקנ אוה — הדובעה אלו — הדובעה
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 תמייק ןאב םלוא .תובורמ הריפת־תונובמ רודיס ידי לע תווהתמ הריפתל תשורח
 ןמזב־וב תולבקמ גוס ותואמ הלאה תובורמה תונוכמה לכש ךות ,תינכט תו־זזזא
 * ןהל ףתושמה ,ןושארה עונמה לש בל־תומיעפ ךותמ ןתפיחד תא הנש הדימבו

 ןהל ףתושמ אוה ףאש ,הרבעהל־םזינאכמה ידי לע ןהל תרבעומ הפיחד התואו
 ־תונוכממ תחאו תחא לכ ליבשב תודחוימ תוחולש קר ונממ תופעתסמ ןכש ,תצקמב
 ךכ שממ ,תחא הדובע־תנוכמ לש םיקרפ םישמשמ הברה הדובע־ילכש םשכ .םילכה
 ותוא לש ,דחא גוס ינב ,םירביא אלא וישכע תושמשמ ןניא הדובע־תונוכמ הברה

 .ופוג העונתל־םזינאכמ
 הנוכמה לש המוקמב האב הניא תונוכמה־ןונגנמ לש תיתימאה תכרעמה םלואו
 'יבלש לש תבלושמ הרדס רבוע הדובע,ד־אשונש םוקמב אלא הדיחיה תיאמצעה
 ,הדובע־ילב תושמשמ תונוכמ לש תרשרש ידי לע םיעצובמה ,םינוש םיכילהת

 הלועפה־ףותיש בוש עיפומו־רזוח ןאכ .וז תא וז תומילשמ לבא ןהיגוסב תונושה
 תקזחב וישכע אוהש אלא ,הדובעה־תקולח ךות ףותיש ,הרוטקאפונאמל ינייפואה
 םייקלחה־םילעופה לש םיילוגסה הדובעה־ילכ .תויקלח־תודובעל־תונוכמ לש ףוריצ
 ,רמצה־יקרוס לש ,רמצה־יצפנמ לש :רמצה־תורוטקאפונאמב ,לשמל — םינושה

 הדובע־תונוכמ לש הכאלמ־ילכל וישכע םיכפהנ — רמצה־יווט לש ,רמצה־יזזוג לש
 תכרעמב דחוימ דוקפית ליבשב דחוימ קרפ תשמשמ ןהמ תחא לכו ,ךכל ודחייתנש
 הנושארב הגהנוה םהבש ,רוצייה־יפנעב .הדובע,ד־ילכ לש — ףרוצמה םזינאכמה
 עצמה תא ללכ ךרדב הל הנמיז המצע הרוטקאפונאמה ירה ,תונוכמ,ד־תטיש
 ל0 דימ םלואו .101ונוגראל םג אליממו רוצייה־ךילהת לש ותקולחל ירוקמ־יעבטה
 ,תורובחב םאו םידיחיכ םא ,םילעופה םיחרכומ הרוטקאפונאמב .ידוסי לדבה אבו

 םא .םיידיב םהב םישמתשמש םתונמוא־ילכב ומצע ינפב יקלח ךילהת לכ עצבל
 לא ךילהתה לגתסנ ןכל־םדוקש ירה ,[הדובעה לש] ךילהתה לא לעופה תא םידעיימ

 רוצייה ליבשב לפונו לטב הדובע,ד־־תקולח לש יביטקייבוס ןורקע ותוא .לעופה
 ת1מכ ,תיביטקייבוא הניחבמ וילע דומענ םא — ללוכה־ךילהתה .תונוכמ,ד־ךרד־לע
 דציכ ,היעבהו ;םיביכרמה ויבלשל חותינדוקולח ןאכ קלחנ — ומצע־ינפב אוהש

 הרוטקאפונאמה רמצה־תרוטקאפונאמ ,דתיה הלודגה היישעתה לש התפוקתל םדוק 101
 האמה לש הנושארה תיצחמה ךשמב ושענ ,אופיא ,וז הרוטקאפונאמב .הילגנאב הטילשה
 לכ תועגיימ תונכה שרוד וניא ינאכמה הדוביעש ,הנתוכה ולאו .םייוסינה לש םבור 18־ה
 רפיהה לח ןכמ־רחאלש םשכ ;ןאצ־לש־רמצב ושענש תונויסנה לש תונורתיה ןמ התנהנ ,ךכ
 .הנתוכה לש תוינאכמה הגיראהו הייווטה דוסי לע החתפתה תינאכמה רמצה־תיישעת :ךכמ
 תטיש ךותב וגזמתנ אל — רמצה־תקירס ,ןוגכ — רמצה־תורוטקאפונאמ לש םידחא תודוסי
 ...רמצה־תקידס ךילהתב [ינאכמ] חוכ לש ולוגיס" .םינורחאה םירושעב אלא היישעתה
 — רטסיל לש וז דוחיב ,הקירסה־תנוכמ תא וגיהנהש רחאל רתויב טשפתנ וב שומישהש
 ויה םדוק .הדובעה ןמ ךלשוהו־קחדנ דואמ לודג םילעופ רפסמש. ,קפס אלל ,התיה ותאצות
 ־ךרדב טעמכ ותוא םיקרוס וישכע .קרוסה לש ותתקבב בורה לע ,םיידיב רמצה תא םיקרוס
 ןיידעש ,םידחוימ הדובע־יגוסבמ ץוח ,תרתוימ התשענ םיידי־תדובעו תשורחה־תיבב ללכ
 ־יתבב תוקסעתה ואצמ דיב־םיקרוסה ןמ המכ .םיידיב קורסה דמצ ףידעהל םהב םיגהונ
 ,הנוכמה לש וז יבגל המועז הכ היצרופורפ הנהמ דיב־םיקרוסה לש םתרצות םלואו ,תשורחה
 ,ר״חהתב יחקפמ לש ח״וד") ".הנניאו הפלח רתויב לודג רפסמב םיקרוסה לש םתקסעהש

 (.16 ׳מע ,״1856 .טקואב 31*ל
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 תרתפנ ,םינושמ םייקלחה־םיכילהתה תא רבסל דציכ הלאשהו יקלח ךילהת לכ עצבל
 םדוקמכ התע יכ ,ןבומ וילאמו ! 102רכו הימיכב ,הקינאכמב ינכטה שומישה ידי לע
 ־הנקב םיפוכת םיישעמ תונויסנ ידי לע תיטרואיתה הסיפתה תא םילשהל ךירצ
 שורדה םלגה־רמוח תא הירחא האבה הנוכמל תקפסמ תיקלח־הנוכמ לכ .בחר הדימ
 תוגרדב דימת הדרש תרצותה םגש ידה ,תחא״תבב תודבוע ןלוכו ליאוהו ,הל
 םשכ .ורבחל דחא רוציי״בלשמ רבעמב ומכ שממ ,התווהתה־ךילהת לש תונושה
 יירפסמ־יסחי רצוי םייקלחה םילעופה לש רישיה הלועפה־ףותיש הדוטקאפונאמבש
 תופעוסמה תונוכמה־תכרעמב ףא ,םילעופה לש תודחוימה תורובחה ןיב םימיוסמ
 ןיב םיוסמ םחי תרצוי וז די לע וז תויקלחה־תונוכמה לש תדמתמה ןתקיסע :ךכ
 תכרעמ תעכ הנהמ איהש ,תפרוצמה הדובעה־תנוכמ .ןתוריהמו ןפקיה ,ןרפסמ
 אהת — ,ןהמ תוצובק לשו םינוש םיגוסמ תודיחי הדובע־תונוכמ לש תפעוסמ
 תותחופש לככ ,רמולכ ,הלש ללוכה־ךילחתה רתוי ףוצרש לככ ,רתוי תמלשומ
 הווה ,ןורחאה ובלשל דע ןושארה ובלשמ םלגה־רמוח תרבעהב תוקספהה רתוי
 תחת ,ורבחל דחא רוציי־בלשמ ועיסהל הברמ ומצע םזינאכמהש לככ :רמוא
 םידחוימה־םיכילהתה לש םדודיב זחוטקאפונאמב םא :ךכיפלו .םדא ידיב ועיסהל
 חתופמה תשורחה־תיבב הז דגנכ ירה ,הדובעה־תקולח םצע םע ןותנה ,רקיעה אוה

 .םידחוימהדביכילהתה לש תופיצרה תררוש

 טושפ הלועפ־ףותיש לע תדמוע איהש ןיב — תונוכמה־ןונגנמ לש תכרעמה
 ־תונוכמ ףודיצ לע תססובמ איהש ןיבו ,הגיראב ןוגכ ,דחא גוסמ הדובע־תונוכמ לש
 ידי לע איה תענומשמ ,המצעלשכ איה — הייווטב ןוגכ ,םינוש םיגוסמ הדובע
 היהתש לוכי אלא .דחא לודג ןוטמוטבא תשמשמ ,ומצע תא עינמה ןושאר עונמ
 תונוכמ המכ ןכ יפ לע ףאו ,לשמל ,רוטיקה־תנוכמ ידי לע תללוכה־תכרעמה תענומ
 העונתה ליבשב ןוגכ ,תומיוסמ תועונת ליבשב לעופל ןיידע םיקוקז הדובע־ילכו
 דמצעמ־לעופה דרפ״ה תא וגיהנהש ינפל אי,״דךפ״ה תסנכהל תשרדנה
 םימיוסמ םיקלחש וא !הקדה הייווטב וז העונת תשרדנ ןיידעו !111116]
 ־תיינבב ןוגכ ,הדובע־ילככ שממ ,םתיישע עוציבל םנווכל ךירצ לעופה הנוכמה לש
 ומצעמ־לעופה רישכמל ךפהנ (811<1©-נ-68ו;) בוביסה־רישכמש םדוק תונוכמ

 ־רמוח דוביעל תושורדה תועונתה לכ תא הדובעה־תנוכמ תעצבמשמ .[861^0101•]
 ירה — דבלב ודצמ ןוקית־תרזעל אלא הקוקז הניאו ,םדא לש ועויס אלב ,םלגה
 דימתמ לולכשל החותפ איהש אלא תונוכמה־ןונגנמ לש תיטאמוטוא תכרעמ ונינפל
 טוח ערקנשמ ,הייווטה־תנוכמ תא וילאמ קתשמה רישכמה ,לשמל ,הנה .םיטרפב
 תא תיטאמוטוא קתשמה [861{£161;1112 8ומןג] ומצעמ־לעופה םלבה ןכו !דיחיו־דחא
 וללה — הייווטה־תריס לש לילסב ברעה־טוח םייתסנשמ ,ללכושמה רוטיקה־רונמ
 ־םג תויטאמוטואה רקיע תמשגהלו רוצייה תופיצרל המגודכ .תושדח תואצמא ןה
 ריינה־רוציי ךותמ םילובי ללכבו .ינרדומה ריינל־תשורחה־תיב שמשל יושע דחי

 הגורידו הדובעה־תקולח םוקמבש ...תשורחה־יתב תטיש לש הבורקע ,אופיא ,והז" 102
 היפוסוליפ" :ר ו י) ״.םייתוהמה ויקלחל ךילהתה לש ותדרפה תא הדימעמ איה ,םינמואה ןיב

 (.20 'םע ,״תורוטקאפונאמ לש
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 יסחיה ךרעה־ףדוע לש ורוציי

 ,םינוש רוציי־ינפוא ןיבש לדבהה תא ןה ,תוטרפבו החלצהב ,רוקחלו־דומלל

 םייתרבחה רוצייה יסחי ןיבש רשקה תא ןהו ,םינוש רוציי־יעצמא לע םיססובמה
 רוצייל המגוד תשמשמ הינמרגב הקיתוה ריינה־תיישע ןבש ?הלאה רוצייה־ינפואו
 המגוד תושמשמ 18־ה האמב תפרצו 17־ה האמב דגאלוה ,תונמואה־תטישב
 ףנעב יטאמוטוא רוצייל המגוד תשמשמ תינרדומה הילגנאו ,שממ הרוטקאפונאמל
 ,תוקיתעדוויתאיסא ,תונוש תורוצ יתש ודוהבו ןיסב דוע תומייק הז דבלמו — הז

 .היישעת התוא לש

 לש תפעוסמה הכרעמב רתויב תחתופמה ותומד תא לבקמ יתנוכמה לעפמה
 תאמ ,הרבעהל־תונוכמ לש ןונגנמ תועצמאב ,ןתעונת תא תולבקמה ,הדובע־תונוכמ
 ,ינאכמ תצלפמ־קנע ןאכ הלוע הדיחיה הנוכמה םוקמב .דבלב יזכרמ ןוטמוטבא
 העונתב ותליחתב רתסנה ,ינומדה וחוכו ,םימלש תשורח־יניינב אלממ ופוגש
 ףרוטמ־ינתחדק תלוברעמ־לוחמב ץרופ ,וירביא־יקנע לש טעמכ תיגיגחה הבוצקה

 .רופסדיאל םיבורמה ,הדובעה־ירביא םה ,שממ וירביא לש

 ־רקיע לכש ,םילעופ ויהש ינפל רכו רוטיק־תונוכמ ,הייווט־ידרפ ויה םימייק
 היה םדאהש םשכ — דכו הייווט־ידרפ ,רוטיק־תונוכמ רצייל אלא וניא םקוסיע
 ,טיירקרא ,ןוזנקואו לש םהיתואצמא םלואו .םלועב םיטייח ויהש ינפל םידגב שבול

 םהינפל היה ןמוזמו־ןכומ םיאיצממ םתואש םושמ אלא המשגהל ונתינ אל דכו טאו
 םתצק .הרוטקאפונאמה־תפוקתמ תינאכמ הדובעב םינמואמ םילעופ לש ןוגה רפסמ
 ויה םידחואמ םתצק ,םינוש תועוצקמב םייאמצע הכאלמ־ילעב ויה הלא םילעופ לש
 תונדפקב הדובעה־תקולח ,הלעמל רכזנכ ,ןהב תטלוש התיהש ,תורוטקאפונאמב
 החתפתנ ,ואצמוהש תושדחה תונוכמל שוקיבה לדגו תואצמאה וברשמ .הריתי
 ,ןאכמ ,םיבורמ םייאמצע םיפנעל תונוכמה־תיישעת לש התופעתסה רתויו רתוי
 ונא ןאכש ירה .ןאכמ תונוכמ־תנקתהל תורוטקאפונאמה ךותב הדובעה־תקולהו
 .הלודגה היישעתה לש רישיה ינכטה דוסיה תא הרוטקאפונאמב םיאצומו םיאור

 הרקעו הלודגה היישעתה הדמע וחוכבש ,תונוכמה־ןונגנמ תא הרצי הרוטקאפונאמה
 תונמואה־תטישב לעפמה תא ,הנושארל הידי לע וספתנש ,רוצייה־ימוחת ךותב
 חרואב הלעו םק יתנוכמה לעפמהש ,םידמל ונאצמנ .הרוטקאפוגאמהדוטישבו
 ךירצ תמיוסמ תוחתפתה תגרדב .ותוא םלוה יתלב ירמוח דוסי לע ירוקמ־יעבט
 ףיסוה ךכ־רחאו וינפל ןמוזמו־ןכומ ותוא אצמש ,הז דוסי רערעל ומצע לעפמה היה
 ןפוא תא רתוי םלוה אהיש ,שדח םיסב ומצעל רוציל ידכ — הנשיה ותרוצ תא חתפל
 אלא תענומ איה ןיאש ןמז לכ הסננ תראשנ הדיחיה הנוכמהש םשכ .אוה־ורוציי
 ינפל ,תישפח תוחתפתה חתפתהל הלכי אל תונוכמה־תכרעמש םשכ ;םדא ידיב
 וליפאו חורה ,המהבה — םינמוזמה םיעינמה־תוחוכה םוקמב רוטיקה־תנוכמ האבש
 ןמז לכ .דלוכ התוחתפתהב התיה תקתושמ :ךכ הלודגה היישעתה ףא — םימה
 חוכל תודות אלא םייק היה אל ,המצע הנוכמה איה ,הל ינייפואה רוצייה־יעצמאש
 ודיבו הדחה וניעב ,וירירש־תוחתפתהב היה יולת ,רמולכ ,תישיא תוחמתהלו ישיא,
 לפטל ידכ ,הל הצוחמ ןמואה לש וא הרוטקאפונאמב יקלחה לעופה לש תיזואוטריוה
 וז הדבועו — הז רוקממ ואבש ,תונוכמה לש ןתורקייתה דבלמ .יסננה םרישכמב
 ,היישעתה לש התוטשפתה םג ירה — העדותבש ־סרוג תניחב ןוהה לע תטלתשמ
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 -יפנע ךותל תונוכמה־ןונגנמ לש ותרידח םגו ,תונוכמהדוטישב הליעפ רבכ התיהש

 ביט תמחמש ,םילעופ־גיוס ותוא לש 1יובירב ןלוכב ויה תויולת ,םישדח רוציי
 ־תוציפקב אלו ,טעמ־טעמ אלא תוברתהל לוכי וניא ,הצחמלדווגמא לש ביט ,וקוסיע
 הניחבמ ףא הלודגה היישעתה העלקנ תמיוסמ תוחתפתה־תגרדב םלואו .תוילע
 .הרוטקאפונאמה־ךרד־לעשו תונמואח־ךרד־לעש הסיסב לא תודגנתה ךותל תינכט

 ,* םילכה־תונוכמ לשו הרבעהלרבמנאכמה לש ,העונתה־תונוכמ לש ףקיהה־תוחתמתה

 *ןהיקלח לש םתוניקתב הריתי הדפקהו הבורמ תונווגתה ,רתוי ךבוסמ בכרה

 ־תטישבש תינבתה ןמ המצע הקתינ םילכהדונוכמש הדימב־הב ושרדנש ,םיביכרמה
 הניאש ,תישפח תומד השבלו ,התליחתב הנוכמה הנבמ לע הטלתשהש וז ,תונמואה
 תיטאמוטואה הכרעמה לש הלולכיש ;103דבלב ינאכמה הדיקפת ידי לע אלא תעבקנ
 לזרב ןוגכ ,ינברסו השק רמוחב שמתשהל ,ךלהו־לדגש ,ענמנ־יתלבה חרכההו
 לכב לקתנ ,ירוקמ־יעבט ךרדב ולעו־ופצש ,ולא תומישמ לש ןנורתפ — ץע םוקמב
 הרוטקאפונאמב תווצמה םידבועה־רבח וליפאש ,םיישיאה םיגייסה םתואב םוקמ
 סופדה־תנוכמ ןוגכ תונוכמ .תוהמבש־ץרפ אלו הגרדבש־ץרפ אלא םהב ץרפ אל
 היה רשפא־יא — תינרדומה דוריקה־תנוכמו ינרדומה רוטיקה־רונמ ,תינרדומה

 .םלועל ןתוא איבת הרוטקאפונאמהש

 איה ירה ,היישעתה לש דחא םוחתב רוצייה־ןפואב הכפהמ תללוחתמשמ
 םתואב לכ םדוק םירומא םירבדה .ינשה םוחתה ךותב רוצייה־ןפואב הכפהמ תבייחמ
 דע ,תיתרבחה הדובעהדרקולח יפל הזמ הז םה םידדובמ םנמאש ,היישעת־יפנע
 םה םיעלבנו םיבלתשמ ןכ יפ לע ףאו ,תיאמצע תחא הרוחס רציימ ףנעו ףנע לכש
 תא תונוכמבדדייווטה הררוע ךכ .דחא ללוכ־ךילהת לש םיבלש תקזחב הזב הז
 ןובילב תימיכ־תינאכמה הכפהמה תא וללוח דחי ןהיתשו ,תונוכמב־הגיראל ךרוצה
 ידיל הנתוכהדוייווטב הכפהמה האיבה רחא דצמ .ותעיבצבו ותספדהב ,גיראה
 'רוציי רשפאתנ ךכ קרו ,םיערזה ןמ הנתוכה־יביס תדרפהל ,ךי׳ג" הנוכמה תאצמא

 לש רוצייה־ןפואב הכפהמה םלוא .104תעכ שרדנש יפכ ,לודג הדימ־הנקב הנתוכה

 ,ללכושמה הז ולאו !ץע רקיעב יושע ,הנושארה ותרוצב ,ינאכמה הגיראה־רונמ 103

 םתרוצ לע רוצייה־יעצמא לש הנשיה הרוצה הליחתמ הטלתשנ המכ דע .לזרב — ינרדומה
 לא ינרדומה רוטיקה־רונמ לש רתויב־תיחטש האושה דותמ ,ראשה ןיב ,טלבתמ — השדחה
 תינאכמה ותרוצ לא לזרבל־הקיציה־יתבב םיינרדומה חופמה־ירישכמ לש ;ןשיה רונמה
 טלבתי ילואו ;ליגרה חופמה לש ותרוצ־שודיח אלא התיה אלש ,העונתה־תדבכ ,הנושארה
 םדקש — ינויסנ רטק ותוא ידי לע תרחא המגוד לבבמ רתוי תכתוח תוטלבתה רבדה
 םוט־השעמ ןמירמ היהו שממ םיילגר יתש ול ויהש — םיינרדומה םירטקה לש םתאצמאל
 תעבקנ ,ישעמ ןויסנ רבטצנש רחאלו הקינאכמה לש תפסונ תוחתפתה רחאל קר .וז רחא וזב
 תיתרוסמה הנבמהדורוצמ הלוכב תררחתשמ איה ךכו ,ינאכמה ןורקעה ידי לע ןיטולחל הרוצה

 .הנוכמל ךפהנו ותפילקמ אציש הכאלמ־ילכ לש

 — יינטיו ילא יקנייה איצמהש [הנתוכה ןמ םיניערגה יופינל] ש0*10ם8-1מ תנוכמ 104

 קר .18־ה האמה לש תרחא הנוכמ לכבמ תוחפ םייתוהמ םייוניש שדחה ןמזל דע הב ולח
 ,קרוי־וינ ,ינאבלאמ ירמא רמ ,רחא ינקירמא םרג (1867 םדוק) םינורחאה םירושעב

 .דחאכ ליעיו טושפ לולכש איצמהש ךכ ידי־לע ,יינטיו תנוכמ לש התונשייתהל
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 יסחיה ךרעה־ףדוע לש ורוציי

 ־ךילהת לש םייללכה םיאנתב םג הכפהמ דוהיב הכירצה תואלקחהו היישעתה
 הרובחתה יעצמאש םשכ .הלבוההו הרובחתה יעצמאב ,רמולכ ,יתרבחה רוצייה
 תונמואהו ,תיתיבה ,תידדצה התיישעת לע הריעזה תואלקחהש ,הרבחה לש הלבוההו
 בוש — היירופ לש ויוטיבב שמתשהל םא — [ע1ע01:נ ריצ הל ושמיש תינוריעה
 הרוטקאפונאמה־תפוקת לש רוצייה־יכרצל וקיפסיש ,םינפ םושב היה רשפא־יא
 םידבועו הדובע־יעצמא לש זוכירה לע ,תיתרבחה הדובעה לש תבחרומה התקולח לע
 יעצמא םתואב הכפהמ תמאב הלח םג ןכ־לעו ,םיילאינולוקה היקוש לעו הבש
 השוריב ורבעש ,הלבוההו הרובחתה יעצמא יבגל םג ךכ ן הלבוההו הרובחתה
 היישעתה ליבשב אושנ־אלל םילבכל דימ וכפהנ וללה :הרוטקאפונאמהדופוקתמ
 הגה1נ לע ,םינומהל התדימ־הנק לע ,הרוציי לש תינתחדקה תוריהמה לע הלודגה
 םליטהלו דחא רוציי־םוחת ךותמ םילעופו ןוה ינומה דימת איצוהל תגהונ איהש
 ,םיימלוע םיקנש םע הל ומקש םישדחה םירשקה לעו ,ינש רוציי־םוחת ךותל

 היישעתה לש רוצייה־ןפוא לא טעמ־טעמ הלבוההו הרובחתה ילעפמ ולגתסנ ךכיפלו
 תכרעמ המקוה ,הדוסימ הכפהמ הב הלסש ,םישרפמ־תוינא.תיינב דבלמ :הלודגה
 םיסונייקואל רוטיק־תוניפס לש ,לזרב־תוליסמ לש ,תורהנ־טישל רוטיקדווינא לש
 וישכע היה ךירצש ,לזרב לש תוארונה תויומכה םלואו .ףארגלטה־תרובחת לשו
 םיפולקיק־תונוכמ וכירצה ןה ףא — הרוצ ןהב רוצלו חודקל ,רוזגל ,םיחלהל ,לזרפל

 .הרוטקאפונאמה־ךרד־לע תונוכמה־תיינב לש התלוכימ הלעמל היה ןרוצייש ,הלאכ

 ינייפואה רוצייה־יעצמא לע טלתשהל הלודגה היישעתל הל היה חרכהש ,ןאכמ
 המצעל הרצי ךכ קרו .תונוכמ לש ןתועצמאב תונוכמ רציילו ,הפוג הנוכמה לע ,הל
 לדגש לכ ,םנמאו .המצע ילגר לע הדמעתנ ךכו ,הל םיאתמה ינכטה עצמה תא

 ־ןונגנמ טלתשנ ןכ ,19־ה האמה לש תונושארה םינשה תורשעב יתנוכמה לעפמה
 םינשה תורשעב קר םלואו .םילכה־תונוכמ לש ןרוציי לע טעמ־טעמ תונוכמה
 רוטיקה־הוינא תעונתו לזרב־תוליסמ לש המוצעה היינבה ואב בל תונורחאה
 םתיינבל ןהב םישמתשמש ,תויפולקיקה־תונוכמה תא םלועלראיבהו םיסונייקואב

 .םינושארה םיעונמה לש

 ־תנוכמ :היה תונוכמ תועצמאב תונוכמ תיישעתל רתויב־עירכמה רוצייה־יאנת
 תאזכ הנוכמ .חוקיפל הלוכ הנותנ תאז םעו ,חוכ לש המצוע לכל תלגוסמ העונת
 :הז םע ,דתיה המישמה םלואו .רוטיקה־תנוכמ לש התומדב רבכ תמייק התיה

 ־יקלח ליבשב תושורדה ,תוינדפקה תוירטמואיגה תורוצה תא הנוכמ־ךרד־לע רצייל
 הבשייתנ וז היעב .רודכ ,טורח ,לילג ,לוגיע ,רושימ ,וק ןוגכ ,םידדובה תונוכמה
 הטרחמה־תלחזמ תאצמא םע 19־ה האמל ןושארה רושעב יילסדומ ירנ ה ידיב
 ןמ הוריבעה הרוצ יונישבו יטאמוטוא ילכל הוכפה הרהמ־דעש (8111161681:)
 הז ינאכמ ןקתימ .תורחא היינב־תונוכמ לא ,התליחתב הדעונ הליבשבש ,הטרחמה
 לש ודי־םצע םוקמב אלא ,היהיש המ היהיו ,דחוימ הדובע־ילכ םוקמב אל ,שמשמ
 ־ירישכמ לש םדוח תא ןווכמו לגסמ ,ברקמ אוהש םע ,תמיוסמ הרוצ אוה רצ ; םדאה
 תא רצייל הלע ךכו .וילעמ וא — לזרב ,לשמל הדובעה־רמוח יפלכ הריזג
 ,תולק לש תאזכ הגרדב" םידדובה תונוכמ,ד־יקלח ליבשב תוירטמואיגה תורוצה
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 הלודגה היישעתהו תונוכמה ןונגנמ .13

 לעופה לש ודיל התונקהל היה לוכי אל זכורמו־רבצומ ןויסנ םושש ,תוריהמו קויד
 .105"רתויב החמומה

 ,תזנוכמה־תיינבל שונשזנה תותכזנזו־ןונגנמ לש קלח ותואב ןנובתנ םא ,הנהו

 תונמואה־ר־וד־לעש רישכמה עיפומו רזוח ירה ׳,שממ םילכה־תנוכמ תא הווהמה
 !וחידקה־תנוכמ לש עצבמה םזינאכמה ,לשמל .םימוצע םירועישב ןותנ אוהש אלא

 רצייל היה רשפא־יא וידעלב :ךפיהלו ,רוטיקדונוכמ ידיב ענומה ,םוצע חדקמ אוה
 תינאכמה הטרחמ,ד .םיילוארדיה םישבכמו תולודגה רוטיקהדוונוכמ לש םילילגה תא
 ־תנוכמ ;השווד,ד־תטרחמ! ,הטושפה הטרחמ,ד לש פולקיקדוומדב־לוגלג אלא הניא
 ¬רגנהש הדובע־ילכ םתואב לזרבה תא עיצקמה ,לזרב־לש־רגנ אלא הניא העצקהה
 ץע תוחול ןודנול תונפסמב רזוגש רישכמ ותוא ; ץעה תא םהב עיצקמ םדא,ר
 תא רזוגה ,םיירפסמה־תנוכמ לש רישכמה ;יקנע רעת אלא וניא ,[טקיד] דובל
 ,םיירפסמ־לש תצלפמ אלא וניא ,גראה תא טייח,ד־ירפסמ םירזוגש ךרדכ לזרבה
 וליפאש ,הזכ לקשמ לעב אוהש אלא ,ליגר סנרוק לש ליטמב דבוע רוטיק,ד־םנרוקו
 ותאצמא םהש ,הלא רוטיק־יסנרוקמ דחא .106ומירהל לוכי היה אל ומצע ■>יר1ת
 7 לש הבוגמ ךנא־תליפנ אוה לפונו םינוס 6דב הלעמל ולקשמ ,ת ימס נ לש
 לש שוג רפעל שתכמ אוה קחשמ לש תולקב .ולקשמב םינוט 36 ןב ןדס לע םילגד
 .10,תולק תושיקנ המכב קד ץעב רמסמ עוקתל רשכומ אוה ןכמ תוחפ אלו ,םחש

 םויק לש ןפוא ומצעל אוה גישמ ,תונוכמ־לשךונגנמ השענשמ ,הדובעה־יעצמא
 שומישב ןויסנבש הרגיש ףילחהלו עבטה־תוחוכב םדא,דרומ ףילחהל בייחמה ,ירמוח
 יתרבחה הדובע,ד־ךילהת לש תופעתסהה ןיא הרוטקאפונאמב .עבטה־יעדמ לש עדומ
 תונוכמה תטישב ;םייקלח־םילעופ לש ףוריצ ,ונייה ,דבלב תיביטקייבוס אלא
 ותוא אצומ לעופהש ,ולוכב יביטקייבוא רוצייל םזינאגרוא הלודגה היישעתל הל שי
 ,טושפה הלועפ,ד־ףותישב .רמגומו ירמח רוציי־יאנת תקזחב וינפל ןכומו־ןמוזמ
 וגל תיארנ ןיא ןיידע ,הדובעה־תקולח ידי לע דחייתנו־לצפתנש ףותישב וליפאו

 טעמ םא ,דבלב תירקמ הקיחד אלא רבחומה לעופה ינפמ דדובמה לעופה לש ותקיחד
 ורכזייש ,םיטעומ ללכה ןמ םיאצויל טרפ — תונוכמה־ןונגנמ ולאו .הברה םאו
 וא ןירשימב תרבחומה הדובעה ידיב אלא ודוקפית דקפתמ וניא — ךכ־רחא
 וישכע השענ הדובעה־ךילהת לש יפותישה ויפוא :רמוא הווה .תפתושמה הדובעה

 .ומצע הדובעה־יעצמא לש ועבט ידי לע ביוחמ ,ינכט חרכה

 יפ־לע־ףא" :םש רמאנ ןכו .239 ׳טע ,ןן קלח ,1855 ןודנול ,״םימעה תיישעת״ 105
 >עבקא םא זירפא אל יכ ןימאא ,םיבושחייתלבו םיטושפ םיארנ הטרהמה לש םירזיבאהש
 העפשהה ןמ תלפונ הניא וב ןומישה תוטשפתה לעו תונוכמהךונגנמ לולכש לע םתעפשהש
 ורופישל דימ המרג שומישל"םתסנכה .הפוג רוטיולהדובוכמב טאו לש ולולכשל העדונש

 ".לולכשהו האצמאה חריזלו ותלחהל הלדכ תונוכמהךונגנמ לכ לש
 תוינאב הריתח־ילגלג ליבשב םילג לושיחל תשמשמה ,ןודנולב ,הלא ןיבמ תחא הבוכמ 106
 תובוט 16*4 ולקשמש לג איה תלשחמ ״רות״ םשב היורק [ע£1(1(116-י^116618]ב3,^(:]

 .הסרפ לשחמ חפנש ,תולק התואב
 לע — ןטק הדימ־הבקב םג ןהב שמתשהל רשפאו ,ץע־תודובע תועצבמה תונוכמ 107

 .ןה תוינקירמא תואצמא בורה
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 תרצותל וכרעמ שירפמ תונוכמה־ןונגנמ .2
 םניא ,הדובעה־תקולחו הלועפ־ףותיש ךותמ םיעבונה ,רוצייהדווחוכש וניאר
 ןוגכ ,עבט־תוחוכ .תיתרבחה הדובעה לש םה עבט־תוחוכ .המואמב ןוהל םילוע
 .םולכ־אלו םילוע םניא םה ףא ,םיינרצי םיכילהת ךרוצל םיסכונמה רכו םימ ,רוטיק

 "םדא־ידימ רוצי״ל אוה קוקז ךכ ,ותמישנ ליבשב האירל קוקז םדאהש םשכ ,םלוא

 ידכ שורד םימ־לגלג .תיביטקודורפ הכירצ הלא עבט־תוחוכ ךורצל לכויש ליבשב
 ותושימג תא לצנל ידכ השורד רוטיק־תנוכמו ,םימה לש עינמה־חוכה תא לצנל
 תייטס רבדב קוחה םעפ הלגנשמ .ךכ עדמב ףא ,עבטה תוחוכב המו .רוטיקה לש
 תווהתה רבדב קוחה הלגנשמ וא ,ילמשח םרז לש ותלועפ־גוחב תיטנגאמה טחמה
 .108הטורפ ףא םילוע וללה ןיא בוש — ילמשח םרז גח וביבסמש לזרבב תויטנגאמה

 דואמ־רקי רישכמל התא קוקז רכו ףארגלטה יכרצל הלא םיקוח לצנל ידכ םלוא
 ־ילכ הליחתמ .הנוכמה ידי לע קחדנ הדובעה־ילכ ןיא יכ ,וניאר .דואמ־בכרומו

 ־ילכ השענש דע ןיינמבו ףקיהב לדגו חתמתמ אוה ,םדאה ףוג ליבשב יסננ הדובע
 ,ותונמוא־ילכב לעופה תא דיבעהל תחת .םדא ידיב רצונש םזינאכמ ליבשב הדובע

 םא :ןכ לעו .התדובע־ילכ תא תאשונ המצע־איהש ,ותנוכמב ןוהה ותוא דיבעמ ירה
 םימוצע עבט־תוחוכ הגזמ-ב ,הלודגה היישעתה יכ ,דבלב הנושאר הייארב רורב
 תויביטקודורפב המוצע היילע ידיל חרכהב האיבמ ,רוצייה־ךילהת ךותב עבטה־יעדמו
 רוציי־חוכ ותוא תונקל ךירצ אלש ,רקיע־לכ ןאכמ רורב ןיא ןיידע — הדובעה
 ןוהה לש רחא ביכרמ־קלח לככ .רחא םוקמב הבורמ הדובע־תעקשה רכשב רבגומ
 ולשדכרע תא אוה רסומ אלא ,ךרע םוש רצוי וניא תונוכמה־ןונגנמ ףא ,עובקה
 ריבעמ אוה ךכיפלו ,תונוכמה־ןונגנמל ךרע שיש לכ .קסוע אוה ורוצייבש רצותל
 תא ליזוהל םוקמב .רצותה לש וכרעמ ביכרמ־קלח והירה — רצותה לע ותוא
 הנוכמש ,רןחומו רורב ירהו .ומצע ולש וכרע לא סחיב ,ורקידנ והירה רצותה
 היישעתה לש ינייפואה הדובעה־יעצזנא הז — תויתטישב חתופמה תונוכמ־ןונגנמו
 ילעפמ לש הדובעה־יעצמא לא האנשהב רועיש־אלב הלועודזפות םכרע — הלודגה

 .הרוטקאפונאמהו תונמואה

 הדובעה־ךילהתב ולוכב גזמתמ םלועל תונוכמה־ןונגנמ יכ ,ריעהל שי לכ־םדוק
 ףיסומ אוה ןיא םלועל .ךורעישה־ךילהתב ןיעטוקמל אלא גזמתמ וניא םלועלו
 ךרע ןיב לודג שרפה לסש ירה .ויוליב םע עצוממב דיספמ אוהשמ ךרע רתוי
 ןיב לודג שרפה לס .רצותה לע תידוירפ הריבעמ איהש ךרעה־קלח ןיבו הנוכמה
 ־תפוקת לדגתש לכ 1^.זורצות־בוציעל דוסיכ הנוכמה ןיבו ךרע־בוציעל דוסיכ הנוכמה
 ,הדובעה־ךילהת ותואב ףוכת שומיש ומצע תונוכמה־ןונגנמ ותוא שמשמ הבש ,ןמזה

 ודעב ענומ הז ןיא םינפ םושב ךא ,"המואמ״ב ןוהה־לעבל ול הלוע עדמה ןיא ללכב 108
 לש הדובע וכותב תגזמתמש םשכ ,ןוהה ךותב גזמתמ "םידחא לש" עדמה .עדמה תא לצנל
 — ירמוח רשוע לש םאו עדמ לש םא — ״יטרפ״ סוכינו ״יטסילאטיפאק״ סוכינ םלואו .םירחא
 הקינאכמ יניינעב הסגה תורעבה לע הניק אשנ ומצע דוי ר״ד .ןיטולחל םינוש םירבד םה
 לע ולשמ רופיס ול שי אוה ףא גיבילו ;וילע םיביבחה תונוכמה־ילצנמ םינתשרחה ברקב

 .תימיכה היישעתה ןמ םילגנאה תשורחה־ילעב ברקב הימיכ יניינעב המויא תורעב
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 ,רוציי־רישכמ וא ,שממ הדובע־יעצמא לכש ,ונילעה םנמא .אוהה שרפהה לדגי ןכ
 ־וורעישה־דילזזת •ץתב גזמתמ וניא םלועלו ,הדובעה־־ךילהת ךותב ולוכ דימת גזמתמ
 ןיב הז שרפה םלוא .םוי־םוי ולש עצוממה־יאלבה לא סחיב ,םיעטקדניעטק אלא
 םושמ ,הדובעה־ילכבמ תונוכמה־ןונגנמב הברהב לודג יוליבה ןיבו שומישה
 םושמ !רתוי םימי רידאמ ,ומויקב רתוי דימתמה רמוחמ יונבה ,תונוכמהךונגנמש
 תאצוהב ,דבורמ תונכסח רשפאמ ,םיינדפק ,םייעדמ םיללכ יפל רדסומה ,ושומישש
 הזמ רועישדיאל לודג ורוציי־,דדשש םושמ ,ףוסבו ;התכירצ־יעצמאו היקלח־יפוג
 תא ,הדובע,ד־ילכמו תונוכמה־ןונגנממ ,םהינשמ ונא םיכנמ .הכאלמה־ילכ לש
 ,ךדעה־קלח תא ונא םיכנמ ,ונייה ;םוי לכ עצוממב םהילע םיאיצומש תואצוהה
 ןוגכ ,רזע־ירמוח תכירצ םעו םוי־םוי עצוממה־םיוליב םע רצותל ול םיפיסומ םהש
 םייוצמה עבטה־תוחוכ ומכ שממ ,םנחב םה םילעופ הנהו — ב״ויכו םחפ ,ןמש
 הכאלמה־ילכ לע תונוכמה־ןונגנמ הלועש הדימ התואב .םדא־תדובע לש העויס אלב
 לצא םנח־תדובע לש ףקיהה הבורמ הדימב־הב ,תיביטקודורפה הלועפה ףקיהב
 דמול הלודגה היישעתב קר .הדובעה־ילכ לש םנח־תדובע לא האוש,דב ןושארה
 — ץפחב רבכ המשגתנש הדובע — רבעבשדתדובע תרצות תא לוטיל םדאה

 .109עבט־חוככ שממ ,םנחבו לודג הדימ־הנקב הליעפהלו

 ־יאנתמ םימיוסמ םיאנתש ,ונילעה הרוטקאפונאמבו הלועפה־ףותישב ןוידה םע
 — תפתושמה םתכירצ םע ןוכסח םהב לח ,ב״ויכו םיניינב ןוגכ ,םייללכה רוצייה
 םירקיימ םה ןיאש ,ןאכמו — םידיחי־םילעופ לש םיררופמה רוצייה־יאנת לא האוש,דב
 קד אל ירה ,םיקסוע ונא תונוכמה־ןונגנמב םא .התוחפ הדימב אלא רצותה תא
 הלש הדובעה־ילכ ידי לע תפתושמ הכירצ ךרצנ תחא הדובעדונוכמ לש ףוגהש
 םיכרצנ הרבעהל־םזינאכמהמ קלח תוברל ,דעונתהדונוכמ התוא םג אלא ,םיבורמה

 .תובורמ הדובננ־תונוכמ ידי לע תפתושמ הכירצ

 ריבעמ אוהש ךרעה־קלח ןיבו תונוכמ,ד־ןונגנמ לש וכרע ןיב שרפהה ןותנ םא
 ,תרצותה תא רקיימ הז ךרע־קלחש ,רוקייה תגרד היולת בוש ,תימויה תרצותה לע
 המסרפתנש ,תחא האצרהב .לוכיבכ ינוציחה החטשב ,תרצותה לש הפקיהב ,לכ־םדוק
 א109ישממ ינאכמ סוס־חוכ לכ״ש ,ןרובקלבמ סנייב רמ. ךירעמ ,1858 תנשב

 ,בגא — תונוכמה לש וז העפשהל תדחוימ בלדומיש םימעפל שידקמ ו ד ר א ק י ר 109
 'ךילהת ןיב יללכה לדבהה תא חתיפ אלש םשכ ,תאזה העפשהה ישרש תא חתיפ אל אוה
 תובוכמהש ,ךרעה קלח ותוא חכוש אוה םיתעש ,ךכ ידכ דע — ךורעישה־ךילהתו■ הדובעה
 הנה .עבט,ד תוחוכ תאו תונוכמה תא ןיטולחל בברעמ והירהו ,רצותל תורסומו תושירפמ
 עבטה״ימרמ ונתוא םיתרשמש ,םיתורישה ךרעב םוקמ םושב לקמ וניא תימס םדא" :המגוד
 םיפיסומ םהש ךרעה לש ועבטב ,רומג קדצבו ,אוה לידבמש אלא *תובובמהךונגבמ. ןכוי
 םיעייסמ םהש.עויסב ןיא ידה ,םנחב 001־10 םתדובע תא םיעצבמ םהש םע״. ;תורוחסל
 (.337 ,336 ׳מע .״דכו םירקיע״ ;ו ד ר א ק י ר) ״.ןיפילחהיררעל המואמ ףיסוהל ידכ ונל
 תושוע תונוכמ יכ ,ונוימדב המדמה ,יי ס .ב .י יפלכ הנוכנ ודראקיר לש ותרעה :יאדו

 ".חויר״ה ןמ קלח הווהמ ןורחא הזו .ךרע תורצוי ןהש ,ךכב "תוריש"
 ,ונייה ,הקדב לגרדכנופ 33.000 לש חוכל הווש ״סוסיחוכ״ .׳ג הרודהמל הרעה) א109
 לש הבוגב טנופ 1 וא ,הקד ךשמב (תילגנא) לגר .1*לש הבוגב טנופ 33.000 םירמה חוכל
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 ־יכלפ 200 וא ,םהירזיבא לע [36113011מ£] םהילאמ־םידבוע דרפ־יכלפ 450 עיגמ
 לכ לע ,[40111011010*11] םי׳צניא 40 ןב גיראל םיגרוא־ירונמ 15 וא ,״דרט״
 לש דחא סוסדזוכל םויה תואצוהש ירה ".רכו ותקזח,דלו יתשה תאלעהל םינקתימה
 לע ןושארה הרקמב תוקלחתמ — ודי לע ענומה תונוכמה־ןונגנמ יוליבלו רוטיק
 200 לש תימויה תרצותה לע ינשה הרקמב ,״דרפ״ יכלפ 450 לש תימויה תרצותה

 ,םיינאכמ םיגרוא־ירונמ 15 לש תימויה תרצותה לע ישילש הרקמבו ,״דרט״־יכלפ
 ךכ ידי לע רבעומ גירא לש תתא המא לע וא םיטוח תחא היקנוא לעש אצמנו
 ליאוה .הלעמל ונאבהש ,רוטיקה־סנרוק לש המגודב ןכו .רתויב־ריעז ךרע־קלח קר
 אוהש תויקנעה לזדבה־תויומכ לע םיקלחתמ ,רכו םחפה תכירצ ,םוי־םוי ויוליגו
 ;טעומ ךרע־קלח אלא לזרב לש ראטנק לכב קבדב וביא בוש ,םוי לכב לזרפמ

 תעיקתב קסוע הז קנע־רישכמ היה וליא ,דואמ־דע םוצע קלח הז היה םלואו
 .םינטק םירמסמ

 רשא הדובעה־־ילכ רפסמ ,רמולכ ,הדובעה־תבוכמ לש התלועפ־םוחת ןותנ םא
 תומכ היולת ירה — הז לש ופקיה ןותנ םא ,חוכב םירומא םירבדהשכ וא — הל
 וא ,ךלפה לש ובוביס תוריהמב ,לשמל ;הנוכמה לש התלועפ תוריהמב םירצותה
 הלאה םייקנעה םישיטפה ןמ המכ .תחא הקדב סנרוקה שיקמש תושקהה רפסמב
 תשמתשמה ,רדייר לש תדחוימה לושיחה־תנוכמ !הקדב תושקה 70 םישיקמ
 .הקדב תושקה 700 השיקמ ,םיכלפ לושיח םשל רתוי םינטק םידממב רוטיק־יסנרוקב

 בוש ,רצותה לע וכרעמ תונוכמה־ןונגנמ ריבעמ היפל ,היצרופורפה הנותנ םא
 תטעומש לכ .110ומצע תונוכמה ןונגנמ לש ךרעה־רועישב הז ךרע־קלח לש ולדג יולת

 םשז־הפ םגו ,הליגרה םיקסעה־ןושלב ,םלואו .ל״גה סוס־חוכב הנוגה ךכל .לגר 33.000
 "םיירחסמ" סוס־תוחוכ ןיבל "םיילאנימונ" סוס־תוחוכ ןיב לדבה םייק ,הז רפסבש תוטאטיצב
 םיבשחמ ילאנימונה וא ןשיה סוסה־חוכ תא .המצע הנופמ ,רתוא לש "םיירוטאקידניא" וא

 ־תוריהממו רוטיקה־ץחלמ ןיטולחל םימלעתמו ,לילגה־רטוקו הנכובה לש התפונת הבוג יפל קר
 םא ,הל םוס־תוחוכ 50! ,לשמל ,וז רוטיק־תנוכמ :השעמל םירבדה שוריפ ,רומאל .הנכובה
 .טאוו ןוטלוב לש םנמזבכ תיטא הנבוב־תוריהמ התואבו שלח רוטיק־ץחל ותואב תענומ איה
 חוכה תא דודמל ידכ .םינורחאה םימרוגה ינש הברהב ולדג ךליאו םימי םתואמ םלוא
 .רוטיקה־ץחל תא האדמה רוטאקידניאה אצמוה ,תמאב ותקפסמ ונימיבש הנוכמש ,ינאכמה
 סוס־חוכ ליבשב הדימהש ,אצמנ ךכו .תולקב העבקל התא לוכי — הנהובה־תוריהמו
 תא תחאכ ןובשחבדדאיבמה ,תיטמיתמ החסונ איה הנוכמ לש "ירחסמ" וא "ירוטאקידניא"
 ידכ הב שי ךכו !רוטיקה ץחלו הנכובה תוריהמ ,הנכובה־תפונת לש ההבגי ,לילגה־רטוק
 סוס־חוכש ,אופיא ׳רשפא .תמאב הנוכמה תעצבמ הקדל לגר־טנופ 33.000 םימעפ המכ ןייצל

 וא םיירוטאקידניא סוס־תוחוכ השימח וליפאו העברא ,השולש תמאב הווהי ילאנימונ
 (.א .פ .ןלהל ואוביש תונושה תוטאטיצה תרבסהל — תאז .םיישממ

 ו* רסחת יאדו ,םייטסילאטיפאקה םיגשומה םוחתב יורשו־סופת אוהש ,ארוק ותוא 119
 .הלש ןוהה־ךרע לש [ןננ-ס ?31:3] סחיל םאתהב רצותל ול הפיסומ הנוכמהש ,"תיבר״ח ןאכ

 ביהרמ־קלח לכש םשנ — שדח ךרע תרציימ הניאש ,הנוכמה יכ ,הלקנ־לע ןיבהל רשפא ךא
 רורב ןכו .־תיבר" םשב ופיסוהל הלוכי הניא ףא — ןכ השוע וניא עובקה ןוהה לש רמא
 םייקש , [31)1-101־1] הליחתמ חינהל רשפא־יא ,ךרעה־ףדוע לש ורוצייב רבודמשכ ,ןאכש
 []31-11113 £3016] ןושאר טבמ יפלש — יטסילאטיפאקה בושיחה־ןפוא .״תיבר״ םשב ונמיה קלח

 .הז רוביחל ישילשה רפסב ורבסה תא אצומ — דרעה״תריצי לש םיקוחה תא רתוסו לפת הארנ
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 ןתשרפה תטעומש לכ .רצותל ול ףיסומ אוהש ךרעה טעמי ןכ ,וב העוקשה הדובעה
 *תוחוכ לש םתוריש לא ותחיש ברקתי ןכו ,ולש תויביטקודורפה הברת ןכ ,ךרעב
 ,וכרע תא טעממ תונמזנ־ןונגנזנ תועצמאב תונוכמ־ןונגנמ לש רוצייה ולאו .עבטה

 .ותלועפו ותוטשפתה תמועל ,תיסחי הדימב

 י־ךרד־לע וא תונמואה־ךרד־לע ורצויש תורוחסה יריחמ לש האנשה־חותינ
 :הלעמ — תובוכמ לש תרצות תקזחב תורוחסה ןתוא יריחמ לשו ,הרוטקאפובאמה
 *יעצמא לש םחוכמ אבה ,תונוכמה־תרצותב ךרעה־קלח ותוא :וז האצות ללכ ךרדב
 ורועיש :רבד לש ושוריפ .טלחומב ךלוהו־תחופ לבא םזחב ךלוהו־הלוע ,הדובעה
 *ונופ לש ןוגכ ,תרצותה לש ללוכה־דרעה לא סחיב ורועיש ולאו ,דרוי טלחומה

 .111הלוע ,םיטוח

 םיכסוחש ןוכסחל הןשה הדובע־תומכב הלוע הנוכמ לש הרוציי םאש ,רורב
 דבלב [ס6ע13061ס6111] םוקמ־יוניש אלא ןאכ לח וניא בוש ,הנוכמב שומישה םע
 וניא הרוחס לש הרוצייל השורדה הדובעה לש ללוכה־ךס ,רמולכ ,הדובעה לש
 הדובעה ןיב שרפהה םלואו .הלועו־ףיסומ וניא הדובעה לש רוצייהדווכש וא ,תחופ
 ,רורב — הלש תויביטקודורפה תגרד וא — תכסוח איהש הדובעה ןיבו הלוע איהש
 איהש הדובעה־ילכ לש וכרע ןיבו המצע לש הכרע ןיבש שרפהב יולת אוה ןיאש
 לע] הדובעה־תואצוהש ןמז לכ דמועו־םייק [ןושארה] שרפה ותוא .ומוקמב ,דאב
 תודימתמ — תרצותל הפיסומ איהש ךרעה־קלח אליממו — יי הנוכמה [תנקתה
 .ולש ותכאלמ־ילכב הדובעה־אשונל ףיסומ ,דיה לעופהש ,ךרעה ןמ תותוחפ תויהל
 ות־חבעדחכ ףילחהל התלכי תגרדב הנוכמה לש תויביטקודורפה תדדמנ ךכיפלו

 איה םא — תיסחיו תטלחומ הניחבמ תחופ ,הנונמה ידי לע ףסומה ,הז דדע־קלח 111
 ,דבלב עינמדווכל םהב םישמתשמש ,הדובע־תויח ללכבו ,םיסוסה תא הדובעה ןמ תקחוד
 *ילעב תא רידגמ אוהש םע ,טראקד :בגא־ךדד ריענו .םידמ1ח־ףוליהל תונוכמב אלו
 ־ימימ לידבהל — הרוטקאפונאמה־תפוקת לש םייניעב םתוא האור ,דבלב תונוכמכ יחה
 ןופ ןודאה ןכמ־רחאל בוש הארש יפבו ,םדאל רזע היחב תוארל לבוקמ ,דיהשכ ,םייניבה
 םייונישה תא האר ,ןוקייבל המודב ,טראקדש ״.,רנידמ,ד־יעדמ לש םשודיח" :ורוביחב ילאה
 לחש יונישה ןמ האצותכ ,עבטב םדאה לש תישעמה ותוטלתשה תאו דוצייה־תומדב ולחש
 :ראשה ןיב ,ןאכ רמאנ > ״רותסה לע היגוס״ ורוביחמ תכומ הז רבד — הבישחה־ךרדב
 הבר תלעותל ןהש ,תועידי גישהל (היפוסוליפה ךותל םינכה אוהש דותמה ידי לע) רשפא"
 ךרדל עיגהל רשפא רפסה־יתבב םידמלמש תיביטאלוקפסה היפוסוליפה םוקמבו ,םייחה ליבשב

 םיבכוכה ,ריואה ,םימה ,שאה לש הלועפה־תדיפ תאו חוכה תא םיירוב לע עדנש םעו !תישעמ
 — ובינמוא לש תונושה תוכאלמה תא םיעדוי ונאש םשכ ,ונתוא םיבבוסמה םיפוגה לכ ראשו
 תוילכתה לכ יבגל ןפוא ותואב וניתועידיב ,שמתשהל ל״נה ךרדה תועצמאב םילוכי ונייה
 עבטה ינודאל ונמצע תושעל םילוכי ונייה ךכו ;ןהל תומיאתמ וניתועידיש ,תוישומישה
 תויגוס״ל המדקהב ".תוטילשה תא וגישי םדאה ייחש ,ךכל ונקלה םינתונ" ונייהו "וילעבו

 ושמתשהשמ ,טראקד לש דותמה יב ,רמאנ (1691) תרונ יילדד רס תאמ ״רחסמה לע
 לבה־תונומאבש םייומידו תונשי תודגאמ וז לש הרורחשב חתפ ,תינידמה הלכלכה יבגל וב

 ןקייב לא ,םלוככ םבור ,ופרטצנ םינושארה םילגנאה םינלכלכה דא .רכו רחסמ ,ןוממ לע
 "ףוסוליפה" קול השענ ןכמ רחאל ולאו ,םהלש םיפוסוליפה ויהש סבוהו

 .הילטיאבו תפרצב ,הילגנאב תינידמה הלכלכה לש [העידיה א״הב]
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 יסחיה דרעה־ףדוע לש ורוציי

 ,"דרפ״־יכלפ 450 ליבשב םילעופ 2!/2 םישרדנ סנייב רמ־ לש ויבושיח יפל .םדא לש

 1112רוטיק־תנוכמ לש דחא םוס־חוכ ידיב םיענומה ,םהלש הנכחהדוונוכמ תוברל

 לש הדובע־םויב ,םיווטנ [861£801;1118 מ11ג16 851110116] יטאמוטוא "דרפ״־ךלפ לכבו
 21/2־ש ירה — הלעובשל (עצוממה יבועה רפסמ) םיטוח תויקנוא 13 ,תועש רשע

 םהשמ ,הנתוכ טנופ 366 ךרעבש ,ןאכמ יי.עובשל םיטוח טנופ 365־/8 םיווט םילעופ׳
 150 קר םיעלוב ,(תלוספה ןמ תעד םיחיסמ ונא רוציקה םשל) םיטוחל םיכפהנ

 הווטה לעופה םא ,רושיכב ולאו ז תועש רשע ינב הדובע־ימי 15 וא הדובע־תועש
 תעלוב ,דתיה הנתוכ תומכ התוא ירה ,תועש 60־ב םיטוח תויקנוא 13 קפסמ דיב
 קחדנש םוקמ לכ .113הדובע־תועש 27.000 וא ,תועש רשע ינב הדובע־ימי 2700
 ,דיב ידוה גירא תספדה לש ,ונייה [1נ100^1)ע111(:1112] ןבא־סופד לש ןשיה דותמה

 לש וא דחא לעופ לש ותרזעב הדיחיו־תחא הנוכמ ירה — הנוכמה־םופד ינפמ
 ומכ ,םיעבצ העבראב ידוה גירא הברה ךכ לכ תחא העשב הסיפדמ ,דחא הילוש
 הנתוכ,ד־תנוכמ תא 1793 תנשב יינטיו ילא איצמהש ינפל .114םירבג 200 ןכל־םדוק
 ־םוי עצוממב םיערזה ןמ הנתוכ דחא טנופ לש ותדרפה התלע [001*0118111] ךי׳ג"
 ,הנתוכ טנופ 100 םויב קפסל תחא תישוכ הלוכי וז ותאצמה םעו .דחא הדובע

 ,הנתוכ יביס לש דחא טנופ .ךי׳ג״־תנוכמ לש התוליעי הברהב התלע דוע זאמו

 וליכ,דב ,רמולכ — חויר רתיב ןכמ־רחאל רכמנ ,םיטנס 50 ןכל־םדוק הלע ורוצייש
 תדרפה םשל ,םישמתשמ ודוהב .םיטנס 10דב — הדעב םלוש .אלש הדובע רתוי

 ׳ותרזעבש ,ומש סןבןג^&־ו ,הצחמל הגוכמדזשעמ רישכמב ,םיערזה ןמ םיביסה
 םינש ינפל האצמוהש ,אקרוח תרזעב .םויל םיטנופ 28 תחא ,דשאו דחא רבג םיקנמ
 םוקמב >םויל םיטנופ 250 דחא רענו דחא רגוב םיקנמ ,סברופ ר״דה ידי לע תודחא
 תורענו םירענ אלא םישורד םניא ,םיעיגמ־תוחוכ םישמשמ םימ וא רוטיק ,םירנשהש
 הדשע־שש .(הנוכמח ליבשב רמוחה ישיגמ —£66(163:8) ״םימטפ״ תניחב םיטעומ
 עצוממה םמוי־קפסה תא םוידבוי תועצבמ ,םירגש ידי־לע תוענומה ,הלאכ תונוכמ

 .11־ץ3ל־םדוק שיא 750 לש

 העשב תעצבמ רוטיקה־תשרחמב רשא רוטיקה־תנוכמ יכ ,הלעמל רכזוה רבכ

 סורק לש תשורחה־תיב רציי (1863 .טקוא)ןסאב רחסמה־תכשל לש יתנש ח״וד יפל118
 ,ךותיהל) םירונת 161 :וב ויה .הדלפ םיטנופ־ינוילימ 13 — 1862 תנשב הקוצי־הדלפל
 לש ללוכה־רפסמה ךרעב הז היה 1800 תנשב) רוטיק־תונוכמ 32 ,(טלמ ירונתו ,ןובילל
 1236 ב״הסב וויהש — רוטיק־־יסנרוק 14־ו ,(רטס׳צנאמב ןהב ושמתשהש רוטיק־תונוכמ
 לע .םילעופ 2400 בוריקבו ,הדובע־ילכ־לש־תונוכמ 203 ,תוחפמ־ירוכ 49 ןכו ;םוס־תוחוכ

 .םילעופ 2 אל וליפא ןאכ םיאב ןיא דחא סוס־חוכ

 טעמכ הנתוכה לש הכרע לע 117% םיפסונ הנאיב יכ ,אצומו־בשחמ ׳ג אב אב 113
 ־ןונגנמש ,ללוכה־ךיעה הילגנאב עיגה אל (1832) ןמז ותואב .דבלב הייווטה־תדובע ידי לע
 וכרעמ 33%־ל בוריקב אלא ,הקדה הייווטה תדובעב הנתוכל םיפיסומ הדובעהו תונוכמה

 (.214 ׳מע ,״תונוכמה ןונגנמ לש קשמה לע״) .ימלג,ד רמוחה לש
 .עבצב םיכסוח תונוכמב הספדהה ידי לע :דכ לע ףסונ 114

 ,ודוה תלשממל םירצות לע תועידי לש זכרה ,ןוסטאו ר״ד אירקהש רמאמ" :הוושה 115
 .1860 לירפאב 17 ,״תויונמאה תרבח ינפב
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 הלודגה היישעתהו תונוכמה ןונגנמ .13

 גניליש 15 דעב םישנא 66 םיעצבמ ויהש המכ ,גניליש !/4 וא םיסנפ 3 דעב ,תהא
 15 םתוא ,ונייה .תיעטומ הפקשה ינפב רודגל ידכ וז המגודל ינא רזוח .העשל

 העש ךשמב םישנאה 66 ידי לע הפסותנש הדובעל יוטיב םינפ םושב םניא גנילישה
 ירה ,100%,לש םחי היה תיחרכהה הדובעה לא הדובע,ד־ףדוע לש סחיה םא .תחא
 33 קרש יפ לע ףא ,גניליש 30 לש ךרע תחא העשב םירציימ ויה םילעופ 66 םתוא

 ,חיננ ,גניליש 15 לש הדובעה־רכשב ,ונייה ,ןכרע לש טנלאויוקאב תוגצוימ תועש

 לע וקחדנש םילעופה 150 לש יתנשה רכשל הוושה םוכסב הלוע הנוכמש ,אופיא
 הדובעל ינוממ יוטיב םינפ םושב ןניא ש״יל 3000־ש ירה ;ש״יל 3000 רמאנ ,הידי
 קר ינוממ יוטיב ןה אלא ,הדובעה־אשונל הפסונו םילעופ 150 ידי לע התשענש
 דגנכ .םתדובע־רכשב םמצע םליבשב גצוימה ,םהלש הנשה־תדובע לש קלח ותואל
 םע העקשוהש הדובעה לכ תא ש״יל 3000 ךסב הנוכמה לש ינוטזנה ךרעה אטבמ הז
 ליבשב הדובע־רכשל וז הדובע תקלחתמ ויפלש ,סחיה היהיש ,דמ היהיו — ,הרוציי
 לוקשה ריחמב הלוע הנוכמה םא ,ןכבו .ןוההי־לעב ליבשב ךרע־ףדועלו לעופה
 דימת איה הפוג הב המשגתנש הדובעה ירה ,ומוקמב ,דאב איהש הדובע,־דדווכ דגנכ

 .110הדי לע תפלחומה היחה הדובעה ןמ הברהב התוחפ

 לובגה ןותנ בוש — דבלב תרצותה תלזוהל־יעצמא הב םיאור םא ,הנוכמה
 .השומישב הדובע הפילחמ איהשמ הדובע תוחפב הלוע איה־הרוצייש ,ךכב השומישל

 םלשמ וניא ןוההו ליאוה .רתוי רצ םוחתב לובג ותוא אטבתמ ןוהה ליבשב.םלואו
 ירה ,שומישל דמועה הדובעה־חוכ לש וכרע תא אלא ,הב םישזנתשמש הדובעה תא
 וכרע ןיבו הנוכמה לש הכרע ןיבש שרפהב ול ןותנ הנוכמב שומישה ליבשב לובגה
 תיחרכה הדובעל הדובעה־םוי לש ותקולחש ןניכ .הדי לע ףלחומה הדובעה־חוכ לש
 תופוקתב הפוג ץרא התואב איה הנוש ףאו ,תונוש תוצראב איה הנוש הדובע־ףדועלו
 ישממה רכשהו ליאוה ,דועו ;םינוש רוציי־יפנעב הפוקת התואב וליפא וא ,תונוש
 יושע בוש ,וילע הלוע םיתעו הדובעה־חוכ ךרעמ חטמל דרוי םיתע לעופה לש
 ־חונ לש ריחמה ןיבו תונוכמה־וונגנמ לש ריחמה ןיבש הז שרפה הברה תונתשהל
 הדובעה־תומכ ןיב שרפההש יפ לע ףא — ,ודי לע ףלחומ תויהל דמועה הדובעה
 הדי לע תפלחומה הדובעה לש תללוכה־תומכה ןיבו הנוכמה לש הרוצייל השורדה
 *תואצוה תא ןוחה־לעב ליבשב עבוקה אוה ןושאר שרפה קר םלואו ■8116דמוע וניעב

 .תורחתהה לש הייפכ,ד־יקוח תועצמאב וילע עיפשמה אוהו ,הרוחסה לש רוצייה

 ;תינופצה הקירמאב קר ןהב םישמתשמש ,תונוכמ הילגנאב ונימיב םיאיצממ ךכיפל

 השמתשה דנאלוה קרש ,תונוכמ 17־הו 16־ה האמב האיצממ התיה הינמרגש םשכ
 הילגנאב אלא הלוצינ לע האב אל 18־ה האמב תחא תיתפרצ האצמא אלש םשכו ןהב
 המודק תוחתפתה תולעב תוצראב םידחא קסע יפנעב השומיש םע ,הנוכמה .דבלב
 לש ונושלב) הדובע לש תאזכ תרתוי םירחא םיפנעב תרצוי המצע איה ,רתוי

 ,הברהב ,הדובע תוחפ דימת הלוע (תונוכמה) הלא םימליא םימרוג לש םרוציי" 113
 ינוממה םכרע הווש םא וליפאו — םינושארה ידי לע םיקחדנה םימרוגה לש םרוציי הלעשמ

 (.40 ׳מע ,״רכו םירקיע״ :ו ד ר א ק י ר) ״.הלאו הלא לש
 ־חטש תונוכסה־ןונגנמל ול אהי תיטסינומוק הרבחבש ,ןאכמ .׳ב הרודהמל הרעה 1־118

 .תינגרובה הרבחב םייקה הזמ ירמגל רחא הלועפ
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 יסחיה ךרעה־ףדוע לש ורוציי

 ־חוכ ךרעמ הטמל הדובעה־רכש תדיריש ,(!־6^1111(1^1107 011^0111• — ודראקיר
 ,ןוהה לש הפקשה־תדוקנמו ;תונוכמה־ןונגנמב שומישה ינפב ןאב תרדוג הדובעה
 תתחפה ךותמ אלא ,הב םישזנתשסש הדובעה תתחפה ךותמ אל םיעבונ ויחורש
 וליפא םיתעלו ,רתוימ הנוכמב שומיש ותוא השענ — הדעב םימלשמש הדובעה
 התחפ הילגנאב רמצל־חרוטקאפונאמה לש םידחא םיפנעב .רקיע־לב ירשפא־יתלב
 ןהמ ינפמ .ירמגל הקחדנ ףא םשו הפו ,םידליה־תדובע תונורחאה םינשב דואמ
 ,תועש 6־ל תחא תרמשמ ,םידלי לש תורמשמ יתש ךירצה תשורחה־יתב־קוח
 רוכמל וצר אל םירוהה םלוא .תרמשמ לכל תועש 5 וא ,תועש 4־ל היינש תרמשמ
 "םיינמז־יאלמ" לש םדוקה םריחממ רתוי לוז ריחמב "םיינמז־יאצח"

 .117תונוכמה־ץנגנמ ידי לע ךמזה־תיצחמ״ל םידבועה תפלחה ןאכמ .('11111-11מב61'8)
 ריקכ ןוהה האר ,תורכמב (10 ינבמ הטמל) םידליו םישנ תדובע לע ורזגש ינפל
 ישארה תונובשחה־רפס לא םג רקיעבו ,ולש רסומה־רפס לא המאתהב — וינפל
 םיתע ,תומורע תורענו םישנ ,תורכמה ראשבו םימחפה תורכמב דיבעהל — 1לש
 ־ןונגנמ לא הנופ ליחתה רוסיאה אציש רחאל קרו ;םירבג לא דחי תורושק
 ,ןהב םישמתשמ םניא םילגנאה .םינבא ץופינל תונוכמ ואיצמה םיקנייה .תונוכמה
 תינידמה־הלכלכה לע לבוקמה חנומה והז — ׳%1־61נ011״) ךכסמ״הש םושמ

 םועז קלח דעב רכש לבקמ ,וז הדובע עצבמה ,(יאלקחה לעופה ליבשב הילגנאב
 .118ןוהה־לעב ליבשב רוצייה תא רקיימ היה תונוכמה־ןונגנמש ,ותדובע לש ךכ לכ
 םוקמב ,דכו תולעתב תוריס תרירגל םישנב םשו הפ שמתשהל םיכישממ הילגנאב
 תיטמיתמ:תומכ איה תונוכמו םיסוס לש םרוצייל השורדה הדובעהש םושמ ,119םיסוס
 הטמל תדמוע תפדועהדדייסולכואב םישנ לש ןמויקל השורדה הדובעה ולאו ,הנותנ
 תודובעל םדא־חוכ לש ךכ לכ ריפחמ זובזב אצומ התא ןיא ךכיפלו .ןובשח לכמ

 .תונוכמה לש ןתרוכמ ץראב ,אקוד הילגנאב ומכ רתויב־תויוזבה

 לעופה לע תונוכמדוטישב־לעפמה לש תונושאר תועפשה .3
 הכפהמה ,ונחכוהש יפכ ,תשמשמ הלודגה היישעתה לש האצומ־תדוקנ :וניאר
 ־תחתופמה ותומד תא לבקמ ,הכפהמה וב הלחש ,הדובעה־יעצמאו :הדובעה־יעצמאב
 דציכ ,ןנובתהל אובנש דע .תשורחה־תיבבש תפעוסמה תונוכמה־תכרעמב רתויב

 ליגמ הטמל םידלי לש תורמשמ יתש ךרוצ־אלל םייקל וכישמי אל הדובע־יקיסעמ" 117
 םיקיסעמ םניא ,רמצ־הווטימ םיווטה הלא ,הרוטקאפונאמה־ילעבמ קלה יכ ,איה הדבועו .״13
 תונוכמ וגיהנה וללה /םיינמז־יאצח, ,ונייה ,13־מ הטמל םידלי תוקוחר םיתעל אלא תעכ
 הטמל) םידלי תקסעהב ךרוצה תא ןיטולחל ולטיבש ,םינוש םיגיסמ תושדחו תוללכושמ
 תומייקה תונוכמל וחפיסש ידי לע :דחא ךילהת איבהל ינוצר וז התחפהל המגודכ ;(13־מ
 לש םתדובע תא אלמל (13 ליגמ הלעמל) דחא ריעצ לוכל ,תטקלמ הבוכמ יורקה ןקתימ דוע
 *תיצחמ לש הטישה ".הנוכמ לכ לש היתולוגס יפל לכה — םייבמזייאצח העברא וא השש
 .טקואב 31־ל ד״חהתב יחקפמ לש זז״וד") ".תטקלמה הנוכמה לש התאצמא תא ׳הזריז, ןמזה

 (״.1858
 :רמול הצור) הדובעה ןיאש ןמז לכ ,שומישל ןתינ וביא תופוכת .״תונוכמהךונגנמ״ 118

 (.479 ׳םע /"וכו םידקיע* :ו דרא קיר) ״.הלוע (רכשה
 ״.1863 .טקוא ,גרובבידאב הרבחה־יעדמל םרגעקה לש ה״וד״ :האר 119
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 תועפשהב ןייענ ,הז יביטקייבוא םזינאגרוא לש ופוג ךותל ישונא רמוח םירידחמ
 .ומצע לעופה לע העיפשמו־תרזוח הכפהמ התואש ,תודחא תויללכ

 םידליו םישנ תדובע .ןוהה ידיב םיפסומ הדובע־תוחוכ םוכינ .א

 יעצמא השענ והירה ,םידירש־חוכ שומישה ןמ איצומ תונוכמהךונגנמש לכ
 הניא תינפוגה םתוחתפתהש םילעופב וא ,םירירש־חס ירסוחמ םילעופב שמתשהל
 םידליו םישנ תדובע התיה ךכיפלו .הבורמ םתושימג לבא ,תמלשומ־יתלב אלא,

 ריבכ יעצמא ותוא יתונוכמה־ןונגנמב יטמילאטיפאקה שומישה לש ןושארה ורוביד
 ןיינמ תא תוברהל ליבשב יעצמאל דימ וז ךרדב ךפהנ םידבועו הדובע תפלחהל

 ,ליגו ןימ לדבה אלל ,םילמעה החפשמה־ינב לכ תא וסינכהב ,םיריכשה־םילעופה
 תא עורזב־הלטנ קר אל ןוהל וז הייפכ־תדובע .ןוהה לש הרישיה ותורמ תחת
 — תיבה־גוחב תישפחה הדובעה לש המוקמ תא םג אלא ,םידליה־קחשמ לש ומוקמ

 .120םמצע החפשמה ינב תבוטל — סומינה ימוחתב

 קר אל שורדה ,הדובעה־ךמז ידי לע םדוקמ עבקנ הדובעה־חוכ לש וכרע
 ־ןונגנמ .לעופה לש ותחפשמ םויקל םג אלא רגובמה טרפה־לעופה לש ומויקל
 אוה קלחמ ,לעופה לש ותחפשמ ינב לכ תא הדובעה־קוש לא וליטהב ,תונוכמה
 ידיל אוה איבמש ,ןאכמ .הלוכ החפשמה לע שיאה לש הדובעה־חוכ ךרע תא
 תלצופמה החפשמה לש הדובעה־חוכ תשיכרו רשפא .ותדובע־חוכ לש ךרעה־תתחפה
 הדובעה־חוכ תשיכר ןכל־םדוק התלעשמ רתוי הלוע ,לשמל ,הדובעדווחוכ 4־ל
 ־תחופ םריחמו ,דחא םוקמב הדובע־ימי 4 םיאב וישכע םלוא ,החפשמה שאר לש
 .דחאה לש הדובעה־ףדוע לע העבראה לש הדובעה־ףדוע תרתי לא סחיב דלוהו
 ידכ — הדובע־ףדוע םג אלא ,הדובע קר אל ןוהל קפסל העברא םיבייח התעמ
 לוצינה־רמוח תא םג ,ותליחתמ תונוכמה־ןונגנמ ביחרמ ךכו .תחא החפשמ סנרפתתש

 ¬תגרד תא םגו — 12ףוחל ול דחוימה־דעוימה לוצינהדודש אוה אוהו — ישונאה

 .לוצי נ ה

 םעטמ חלשנ ,תינקירמאה םיחרזאה־תמחלמב ךורכ היהש ,הנתוכ,ד־רבשמ ימיב 120
 ח״וד ןיכהל ידכ ,רכו רייש׳צ ,ריישקנאלל תימס דראוודא ר "ד תילגנאה הלשממה
 םילעופה לש םהולישמ ץוח :ראשה ןיב ,רפסמ והירהו .הנתוכה ילעופ לש םתואירב בצמ לע
 .תורחא תובוט־תולעמ המכ ,הנייגיהה תניחבמ ,רבשמל ול ועדונ ,תשורחה־תיב לש הריואה ןמ
 60(1£1-6^'8 00י״<ג121־ב םליערהל תחת ,ןהידליל דש ץולחל וישכע היונפ ןתעש םילעופה־ישנ

 ןהל התנקנ לזמה עורל .לושיבה־תרות תא דומלל ןמזה ןהל ןתינ ,[םויפוא לש תבורעת]
 החפשמה תאמ ןוהה לטנ דציכ ,דמלו אצ ךא .לוכאל המ ןהל היה אלש העשב לושיבה תמכח

 וב ושמתשנ ןכ .ותוכרעתשה יכרצל ומצעל התוא סכינו התכירצל הל השורדה הדובעה תא
 ויה םישורד .הריפתה־תכאלמ תא םידחוימ רפס־יתבב םילעופה־תונב תא דמלל ידכ רבשמב
 — ולוכ םלועה ליבשב תווטה םילעופה־תוגבל דמלל ידכ ,ימלוע רבשמו תינקירמא הכפהמ

 !הריפת

 ,םישנ־תדובעב םירבג־תדובע לש התפלחה הלדגש םע הברהב הלוע םילעופה רפסמ"121
 .ליש 8 דע 6 ןרכשש ,13 תונב תורענ שולש .םידלי־תדובעב םירגובמ־חדובע לש לכ־םדוקו
 .א .ת) ".ליש 45־ל 18 ןיב דדונתמ ורבשש ,רגובמ ליגמ דחא לעופ םוקמב ואב ,עובשל
 ־יאו ליאוה (.147 ׳טעל הרעה ,1844 ןודנול ,״תינידמה הלכלכה לש ןויגהה״ :י י ס נ י ו ק
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 יסחיה ךדעח־ףדוע לש ורוציל

 ,ןוהה־סחי לש ילאמרלפה ךוויתב דוסידוכפהמ ידיל תונוכמהךונגנמ איבמ ןכו
 החנה וז התיה תורוחסייפילח לש דוסי לע .ןוהה־לעב ןיבו לעופה ןיבש הזוחב הנייה

 *ילעבכ ,ןירוח־ינב םישיאכ הז תמועל הז םידמוע ויה לעופהו ןוההילעבש ,הנושאר

 וישכע םלוא .הדובעדזוכ לעב הזו רוציי־יעצמאו ןוממ לעב הז ,םייאמצע הרוחס
 דדוכ תא רכומ לעופה היה ןכלדנדוק .הצחמלדמרגובמו םירגובמייתלב ןוהה הנוק
 וישכע ;תילאמרופ הניחבמ ןירוחךב שיאכ וב קיזחמ היהש ,ומצעדלש הדובעה
 ־תדובע ירחא שוקיבה .122םידבעב־רזתס אוה השענ .וינב תאו ותשא תא רכ1מ אוה

 ויהש יפכ ,םישוכדכידבע ירחא שוקיבל ,הרוצבשךוימד םג ,םימעפל המוד םידלי

 *תמושת תא ונוויכ" .הקירמא־ינותעב רשא תועדומב ךכ לע אורקל תוירבה םיליגר

 העדומל" — הילגנאב תשורח״יתב לע םיחקפמה דחא ,לשמל ,רמוא — ״יבל

 ;יזוחמב רשא רתויב תובושחה תשורחה־ירעמ תחא לש ימוקמה ןותעב המסרפתנש

 תממ תוחפ וניא םליגש- ,םיריעצ־םישנא 20 דע 12 םישורד :הנושלכ הקתעה ירהו
 .123׳"וכו עד5להל ,עובשל םיגניליש 4 רכשה ,םינש 13 לש ליגכ לבקתהל לוכיש

 תשורחייתב קוח יפלכ ןווכתמ "םינש 13 לש ליגכ לבקתהל לוביש המ״ רובידה

 תועש 6 אלא דובעל םיאשד 13 ליגמ הטמל םידלי ןיא ויפלש

 .ליגה תא רשאל בייח 8ןגגי£60!1) םירושיא ןתמל ךמסומ אפור .םויב

 .םינש 13 לש ליגל רבכ ועיגה וליאכ םיארנה ,םירענ ,אופיא ,שקבמ ןתשרחה

 ידי לע םידבעומה םינש 13־מ הטמל םידליה רפסמב ,תוציפק ךות םיתע ,התחפהה

 םינשה 20 לש תילגנאה הקיטסיטאטסב ךכ לכ העיתפמ איהש ,היישעתה־ילעב

 ירה ,םתקנחו תוקוניתב לופיט ןוגכ ,החפשמה לש םימיוסמ םידיקפת ןיטולחל לטבל רשפא
 .רתוי סאו תוחפ םא ,םוקמדוואלממ רוכשל תוצלאנ ,ומצעל ןעיקפה ןוההש ,תוחפשמהדווהמא
 ןפילחהל חרכהה ןמ דכו האלטה ,הריפת ןוגכ ,החפשמה תכירצל תושורדה תודובע ןתוא
 הלוקש — תיבב הדובעה לע תואצוהב התחפהה :אצמנ .תורמגומ תורוחס תיינק ידי לע
 דע םידבועה־תהפשמ לש רוצייה תואצוה תולדג ךכיפלו .ןוממב רתוידדבורמ האצוה הדגנכ
 תכירצב תויתילכתו ןוכסח גוהנל רשפא-יא בוש ,ךכ לע ףסונ .הסנבהה־יוביד תא ןזאל ידכ
 התא ,ןתוא המילעמ תימשרה תינידמה הלכלכהש ,הלא תודבוע לע .םתנקתהבו היחמה־יעצמא
 תקסעהל הדעוה" לש ,תשורח,ד״יתב־יחקפמ לש "תונובשחו םיניד״ב רישע רמוח אצומ

 ".רוביצה תואירב לע הוה״וד״ב םג דוהיבו ,"םידלי
 תשתחה־יתבב םידליו םלשנ תדובע לש התלבגהש ,הריבכה הדבועל דוגינב 122
 םיאצומ ונא — םירגובמה םידבגה־םילעופה ידי לע לאטיפאקה תאמ ,דשבכנודדגשוה םיילגנאה
 םילעופדכירוה לצא ,"םידלי תקסעהל הדעוה" לש רתויב םינורחאה תוח״ודה יפל ,ןיידע
 עובצה םלואו ,םידליב רכמ~רחס יבגל שממ םידבעיירחוס לש הליחבידוודרועמ תונוכת
 תוירזכא התוא לע עירתמ — םמצע תוח״וד םתואב תוארל ןתינש יפכ — יטס־ילאטיפאקה
 תרחא תונמדזהבו התוא לצבמ ומצע אוהש ,עבק האשעו הרצי ומצע אוהש ,ףרט־תויח לש
 קר םא וליפאו ...םידלידודובעב םיעייתסמ ויה" ."הדובעה שפוח" םשב הל ארוק אוה
 הכרדה ירסוחמ ,הדימ־אלל וז העיגיב דומעל ידכ הוכ־ישושת .ודבעי דבלב םמוי־מחל ריחמב
 ןוירוטסיהה .תירוסמו תינפוג המהוז לש בצמ דוחל ולטוה — דיתעב םהייחיךדד יבגל
 ריעהש ,אלפ הז היה אל :ריעמ ,סוטיט ידיב םילשורי לש הנברוח לע בתוכ אוהשכ ,ידוהיה
 תא רובשל ידכ הלש הדלי תא הבירקה םדא־תושגר תלוטנ םא םא ,ךכ״לכ םויא סרה הסרהנ

 (.66 ׳טע ,1833 לסילראק ״.תירוביצה הלכלכה לש ההכיר״) ״.םויאה בערה תואת
 .41 ,40 ׳טע .״1858 רבוטקואב 31־ל ר״חהתב יחקפמ לש תוח״וד״ב ■וויירגדר .א 123
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 םלעפמ ,בורה לע ,םמצע תשורחה־יתב־יחקפמ לש םתודע יפל ,התיה ,תונורחאה
 םיטיסמ ויהש [061*1^1118 !ג1גע8@0118] םירשאמה־םיכמסומה םיאפורה םתוא לש
 לש םרכמרברחס ךרוצ יפלו ןוהה־ילעב לש לוצינה תואת יפל םידליה ליג תא
 לכב רקובב םייקתמ ,יאנגל םסרופמה הז רוזאב ,ןודנול לש ןירג־לנתבב .םירוהה
 םיריכשמ םפוג־םהו הלעמו 9 ליגמ תודליו םידלי םיאב וב ,חותפ קוש ישילשו ינש
 ,8ד גניליש 1 םה םילבוקמה םיאנתה״ .ןודנולב ישמ לש תורוטקאפונאמל םמצע
 לש וחוכ /הת ןכו יליבשב םיסנפ 2, דועו ,(םירוהל ךייש הז רכש)-עובשל םיסנפ
 םה וב םירסנמה םירובידהו קוש ותואב הזחמה .םימי עובשל קר הפי .דז הזוח
 הדובעה־תיבמ םירענ" תואיצומ םישנש ,הילגנאב הרקי דועו .124"םיבעותמ תמאב
 6־ו םיגניליש 2 לש ריחמב הנוקו הנוק לכל םתוא םיריכשמו [ך¥0נ±1101186ן
 םירענ 2000 תוחפל םיכלוהו־םירכמנ ןיידע הקוחתה ףא לע .125״עובשל םיסנפ
 יפ לע ףא) תונשעמה יוקינל תויח תונוכמכ ,םמצע םהירוה ידיב ,הלודגה הינטירבב
 הנוק ןיבש יטפשמה סחיב הכפהמה .126(םמוקמב שמשל תויושעה ,תונוכמ שיש
 קסע ותואש ךכ ידכ דע ,תונוכמה־ןונגנמ ידי לע המרגנש ,והרכומו הדובעהדזוכ
 םימיל האיבהש איה ,םישפח םישיא ןיב הזוח לש ןיעה־תיארמ וליפא ונמיה הלטינ

 ־יקסעב הנידמה לש התוברעתה ליבשב יטפשמה ץוריתה תא יטירבה םירחבנה־תיבל
 תועש 6 לע םידליה־תדובע תא םצמצמו אב תשורחה־יתב קוחש תמיא לכ .היישעתה
 לש הלליה לוק שדחמ רסנמ דימ ,ןאכ דע םהב עגפ אלש היישעת־יפנעב דבלב
 .,היישעתה ןמ םידליה תא םיאיצומו םירוהה ןמ המכ םיאב הנה :היישעתה־ילעב
 "שפוח" םהב ררוש ןיידעש ,תשורחה־יתבל םרכמל תנמ־לע ,םוצמצה הב לחש

 ,,םילודג תדובע דובעל םידמועו םייופכ 13־מ הטמל םידליש םוקמ ,רמולכ /,הדובעה
 לכה־הוושמ אוה ועבטמ ןוההש היכמ םלוא .רתוי רקי ריחמב םרסמל םג רשפא ,ונייה
 לש לוצינה יאנתב ןויו ש רוצייה־ימוחת לכב אוה שרוד ,רמולכ ,[1,6^61161■]
 הלבגהה תישענ בוש — הדילמ ןוהב וב העובטה םדאה־תוכז ךכב האורו הדובעה

 .ינשה ףנעב וז הלבגהל םרוג דחא היישעת־ףנעב םידלי תדובעל תיקוחה

 .,םילעופה־ישנ לש ןכו רעונהו םידליה לש ינפוגה סרהה לע םדוק ונזמר רבכ
 *יתבב ןירשימב הליחת ,ןוהה לש ולוצינ לוע םהילע הפוכ תוגוכמה־ןונגנמש
 ..היישעתה יפנע ראש לכב ןיפיקעב ךכ־רחאו ,ודוסי לע םיחרופו־םילועה תשורחה
 םילעופ־ידלי לש המוצעה התומתה :תחא הדוקנב אלא ןאכ בכעתנ אל ךכיפלו

 םייח םידלי 100.000 לעש ,םושיר־תוזוחמ 16 הילגנאב שי .תונושארה סהייח־תונשב
 קר דחא זוחמבו) תוומ־ירקמ 9000 קר הנשל־עצוממב םילח תחא הנש ליגמ הטמל
 — תוזוחמ 39־ב ;11.000־מ הטמלו 10.000־מ הלעמל — תוזוחמ 24־ב ! (7047
 הטמלו 12.000־מ הלעמל — תוזוחמ 48־ב ;12.000־מ הטמלו 11.000־מ הלעמל
 ו21.000־מ הלעמל תוזוחמ 25דב ;20.000־מ הלעמל — תוזוחמ 22־ב ;13.000־מ

 — ,ד הרודהמל) .31 ׳סמ ,81 'מע .1866 ןודנול ״.* ה״וד .םידלי תקסעהל הדעוה״ 124
 (.א .פ — .ונימיב טעמה תמייק הניאו הברחנ ןירג־לנתב לש ישמה־תיישעה

 .15 ׳םמ ,53 ,מע .1864 ןודנול ״,ן 11 ח״וד .םידלי תקסעהל הדעוה״ 125
 .137 ,סמ ,ממוו ׳מע ,ע הדד ,םש 128

325 



 יסחיה ךרעה־ףדוע לש ורוציי

 תוזוחמבו ;23,000־מ הלעמל — תוזוחמ 11־ב !22.000־מ הלעמל — תוזוחמ 17*ב
 תוזוחמב ;24.000־מ הלעמל — ןוטסרפו ןייל־רדנא־ןוטשא ,ןוטפמאחרוולוו ,וה
 ? 26.000 — ׳ץיבסיו זוחמב > 25.000רפ הלעמל — דרופדארב ,טרופקוטס ,םהגניטונ
 ומרגנ ,1861 תנשב תימשר תיאופר הריקח החיכוהש יפכ .י 2726.125 — רטס׳צנאמבו
 ןתדובע ידי לע רקיעב — םוקמה ימרוגמ דבל — הלאה תומוצעה התומתה־תוסכמ
 ,ראשה ןיב ?סחב העיגפהו םידליה תחנזה :ןאכמ עבונהו ,תיבל־ץוזזזנ תוהמאה לש

 ןתורכנתה ךכל ףסונו ,דכו םירכשמ םימסב םוטיפ ,תונוזמ רסוח ,המיאתמ~יתלב הנזה
 .!־8תלערהו תעדמ הבערה — ךכמ האצותהו ,םהידליל תוהמאה לש תיעבט־יתלבה
 ,םישנ תקוסעת לש םומינימ אצומ התא םהבש" םייאלקחה תוזוחמה םתואב ולאו
 1861 הנשמ הריקחה־תדעו םלואו .129״רתויב הכומנ אלא הניא התומתהדוסכמ םש

 םיה ףוח לע רשא םידחא םייאלקח תוזוחמב יכ ,הדפצ־יתלבה הנקסמה תא התלעה
 הסכמל טעמכ תחא הנש לש ליגמ הטמל םידלי לש התומתה־תסכמ העיגה ינופצה
 ןאילו׳ג ר״ד לע לטוה ךכיפלו .יאנגל רתויב םימסרופמה היישעתה תוזוחמ לש
 יששה ןובשחו־ןיד״ל ףרוצ ולש ןובשחו־ןידה .םוקמב־וב וז העפות רוקחל ד ט נ א מ
 תודחוימה תולחמה ראשו תחדקה יכ ,םירעשמ ויה ןאב דע .130"רוביצה תואירב לע
 הנקסמ התלעה הריקחה .םידליה לע הילכ תואיבמה ןה ,תוצבהו הלפשה תומדאל
 המדאהש ,רמולכ — ,תחדקה תא הרקעש ,הפוג הביס התוא :ונייה ,וזמ הכופה
 — היירופ רינ־תמדאל הכפהנ ,ץיקה־תומיב םועז הערמו ףרוחה תומיב הצב התיהש
 םישמשמה םיאפורה םיעבש .131תוקוניתה תתומת לש המוצעה הסכמל המרגש איה

 התיה וז הדוקנב םתעד ,תוזוחמה םתואב תודע רטנאה ר״ד הבג םהיפמש ,םתונמואב
 הטישה תא ןאכ ונקיתו ודמע תיאלקחה תוברתב הכפהמה םע ."אלפומ םכסהב"
 ותושרל תורסמנ ,תורענו םירענ םע תורובחב תודבועה ,תואושנ םישנ" .תיתיישעתה
 לכ תא רכוש אוהש ,׳ןלבקה, הנוכמה םדא ידי־לע םיוסמ רכשב רכוחה־רכיאה לש
 ברעו רקוב ז ןהירפכמ ןילימ המכ קחרמ םימעפל תודדונ הלא תורובה .הלוכ הרובחה
 םיילענו תוצלוח ,תורצק תולמש תושובל םישנה ,םישיבכה ינפ לע ןתוא םישגופ
 לבא ,ןהיארמ יפל דואמ תונוסחו תואירב ,םייסנכמ תושובל םימעפל ,תומיאתמ
 ,תוילאטאפה תואצותה ןמ ןיע־תומילעמו לגרה ןהל התשענש תותיחשב תולקלוקמ
 ,ןנטב־ירפ ליבשב הירחא תררוג ,יולת־יתלבהו ינתלעפה ,הז םייח־חרואל ןתביחש

 .34 ׳מע .1864 ןודנול ״.רוביצה תואירב לע ישש ח״וד״ 127
 םידרוי הלעמל וראותש םיאנתב יפ ,ןכ לע דתי ,החיכוה ...(1861 תנשמ הריקחה)וז״ 125
 ;יוארכ םהב םילפטמ ןיאו םתוא םיחינזמ תוהמאה תוקסעתה תמחמש ינפמ ,ןוימטל םידליה
 ןה ןיא ללכ ךרדב ;ןהידלי יפלכ יעבטה שגרה תא הביאדמ הדימב תודבאמ תוהמאה ולאו
 םירגל ידכ םירישי םיעצמא ןה תוטקונ ...םימעפלו ,םידליה תומ לע הברה תולבאתמ

 (.םש) ".ךכל
 .454 ׳מע ,״רוביצה תואירב לע ישש ח״וד״ 129

 ר " ד תאמ ח״וד" .463—454 ׳מע ,1864 ןודנול ,״רוביצה תואירב לע ישש ח״וד״ 130
 םידחא םיירפכ תוזוחמב תוקונית לש השודגה התומתה לע רטנאה ןאילו׳ג ירנה

 ".הילגנאב
 .456 ,455 'מעו 35 ׳מע .םש 151

326 



 הלודגה היישעתהו תונוכמה ןונגנמ .13

 ,ןאכ תונשבו תורזוח היישעתה־תוזוחמ לש תועפותה לכ .132"תיבב ךלוהו ןוונתמה
 יתעידי" .133םירכשמ םימסב םידליה םוטיפו םירתסמב םידלי חצר :ףקות־רתיבו
 ־תצעומ לש האופרה־ךיצק ,ן ו מ יי ם ר "ד רמוא — ״ולאכ תולקת לע ילש
 ־םינידה לש [6116116£] ישארה ךרועהו תילגנאה 001111011] םירתסה
 יתדרח תא קידצתש איה" — 36^11:11?ינ ״רוביצה תואירב״ לע תונובשחו
 .134"תורגובמ םישנ לש הפיקמ תיתיישעת הקוסעת לכ לא םחייתמ ינא הבש הקומעה
 אהי םנמאו" — ימשר ןובשחו־ןידב רקייב .ר היישעתה־חקפמ ארוק ךכ — ״םנמאו״
 השא לכ לע ורסאי םא ,הילגנא לש םייתיישעתה תוזוחמה ליבשב שממ רשיא הז

 .135"ללכב הגיראה־ילעפממ דחאב דובעל החפשמדולעב האושנ

 ראות ,םידליו םישנ תדובע לש יטסילאטיפאקה לוצינה ןמ עבונה ירסומה ןווינה
 םידבועה־דמעמ לש ובצמ" ורוביחב םלגנא .פ ידי לע ךכ לכ הצממ רואית

 ןוזנזנשה םלוא .ןאכ םריכזהל אלא יל ןיאש דע ,םירחא םירפוס ידי לעו "הילגנאב
 םירגובמ־יתלב םדא־ינב לש םלוגלג םע תיתוכאלמ ךרדב םירציימש ,ילאוטקלטניאה
 תורעב התוא ןיבו הז ןוממש ןיב ןחבהו־קודו — דבלב ךרע־ףדוע תיישעתל תונוכמב
 םצעל ,ותוחתפתה־רשוכל קיזהל אלב ,רובדומדאכ לכשה תא החינמה תיעבט
 ןקתל ילגנאה םירחבנה־תיב תא וליפא ףוס ףוס החירכהש איה — תיעבטה ותוירופ
 הטמל םידלי לש "הרופה" לוצינה ליבשב יקוזז יאנתכ יראטנמלאה דומילה תבוח
 רוצייה לש וחור .תשורח־יתב קוחל תופופכה תוישעתה לכב םינש 14 לש ליגמ
 ךוניחה־יפיעס יורקש המ לש ינלשרה חוסינב ורהז לכב הלגתנ יטסילאטיפאקה
 ,הבוחה דומיל היהנ ךכ ידי לעש ,יתלשממה ןונגנמה רדעיהב ;תשורחה־יתב יקוחב
 לש הז קוחל וליפא היישעתה־ילעב לש םתודגנתהב !תושממ לוטנ ,בורה לע
 לע" .קוחה לע ףוקעל ידכ תוישעמה םהיתומרועבו םהיתולובהתב ,הבוח־דומיל
 ,(!3611181^6 ג&י^) המרמ־לש־קוח האיצוהש ,דבלב הקוחתה יוניגל היואר ךכ
 וניאש אלא ,תשורחה־יתבב םיקוסעה םידליל ךוניח ןתיל שיש ,לוכיבכ עבוק םנמאש
 :תאז אלא עבוק קוחה ןיא .הב םיצורש הרטמ התוא תחטבהל הנקת םוש ללוכ

 אלכיהל םידליה םיכירצ םוי לכב (שולש) תועש ךכו ךכל ,עובשב םימיוסמ םימיב
 ךירצ םידליה תא קיסעמה לעבהו ,רפס־תיב יורקה םוקמ לש וילתכ תעברא ךותב
 הדומ ותוא הנימ ךמותה־לעבהש ,שיא ידיב המותח ,ךכ לע הדועת עובש לכ לבקל
 אל ,1844 תנשמ תשורחה־יתב לע ןקותמה קוחה אצוה אלש דע .136״הרומ וא

 .456 רכע ,1814 ןודנול ,״רוביצה תואירב לע ישש וו״וד״ 132
 םויל־םוימ תטשפתמ םייאלקחה תוזוחמב םג ןכ םיילגנאה תשורחה־תוזוהמב ומכ 133
 ...םויפואה־ימס לש םתריכמ תא םדקל" .םירגובמה תולעופהו םילעופה ןיב םויפואה־תכירצ

 הרוחס ךכב םיאור תוחקרמה־ילעב .המזי־ילעב םינומיס םירחוס ולא לש הלודגה הרטמה וז
 םיצווכתמ" םויפוא־ימס םילבקמה ,תוקונית (.459 ׳םע ,םש) ״.רתויבררחוטב התצופתש
 הנה (.460 ׳םמ .םש) ״.םיריעז םיפ1ק םייהנו םיקמטצמ״ םהש וא ,״םינקז םידמג םיכפהנו

 .הילגנאב ןיסו ודוה לש ןתמקנ תא לילעב םיאור
 .37 ׳מע .1864 ןודנול ,״רוביצה תואירב לע ישש ח״וד״ 134

 ר״חהתב לש הז חקפמ .59 וסע ,״1862 .טקואב 31־ל ר״חהתב יחקפמ לש תוח״וד״ 135
 .אפור םדוק היה

 .17 ׳מע ,״1857 ינויב 30־ל ר״ההתב יחקפמ לש תוח״ור״ב רנ דוה דר נ ו אי ל 136
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 ומתח ותרומ וא רפסה־תיב הרומש ,רפסה־תיבב רוקיב לע תודועת ויה תורידנ
 יתרקיבשכ ,תחא תונמדזהב" .בותכ ועדי אל םמצע םהש י םושמ ,בלצה ןמיסב ןהילע
 םהדנ יתייה ,רפסה־תיבב רוקיב לע תודועת תואצוי ונממש ,רפס־תיב יורקה םוקמב

 ׳?אורקל התא עדויה ,ינודא השקבב, :ול יתרמאש ,הרומה לש ותורעבמ ךכ לכ
 םוקמ לכמ, :ףיסוה תודועת ןתמל ותוכז קודיצלו ,׳!טעמ ,ןכ ,ןכ, :,דתיה ותבושת
 ־יתב יחקפמ ועיקוה 1844 תנשמ קוחל תונכהה ימיב ״.׳ידימלת לע ינא הלוע
 םהיתודועת תאש ,רפס־יתב םייורקה תומוקמה לש ריפחמה םבצמ תא תשורחה
 1844 תנשמש ,דבלב הז תא אלא וגישה אלו .ןידכ ףקות־תונבכ רשאל ויה םיבייח

 אוהו ,הרומה לש ודי בתכב בתכהל רפסה־תיב תדועתב תורפסה תוכירצ" ךליאו
 ,ד י י ם נ י ק ןהו׳ג רס .137"םאולמב ותחפשמ םשו יטרפה ומש תא םותחל םג בייה

 :הז גוסמ םיימשרה ויתונויסנ לע אוה ףא רפסמ ,הימוקסב תשורחה־יתב חקפמ

 .ןי ל י ק ןא המשש ,תחא השא ידיב היה קזחומ וב ונרקיבש ןושארה רפסה־תיב"
 הליחתהב ,הנושאר האיגש עגרכ התגש ,המש תויתוא תא טרפל הנממ יתשרדשכ

 םלוא .ו^־ב חתופ המשש ,הרמאו המצע תא הנקיתו הרזח דימ םלוא ,0 תואב
 תא איה תמתוחש ,יתיאר ,רפסה־תיב לש תודועתה־ירפסב הדי תמיתחב יתנייעשמ
 הרשכ הניאש קפס םוש חינמ וניא .דדי־בתכ ולאו ,הגוש תויתוא־בכרהב המש
 ינש רפס־תיבב ...התיכה רפס תא להנל הדיב ןיאש ,התדוה הפוג איה ףא .דמלל
 ,םידלי 75 רדחב וב יתינמו ,ובחר לגר 10ר וכרא לגר 15 ,םידומיל־רדח יתאצמ

 יתרכזהש ,אכבה־יקמע םתוא קר אל םלוא" .138"ןבומ־יתלב והשמ םילמלממ ויהש
 לש חקל לבקל אלב רפס־תיבב רוקיב לע תודועת םהב םילבקמ םידליה ,הלעמל
 ויצמאמ ןיא ,רשכומ הרומ שמשמ םהב ,םיבר דפסייתב ןכש !יהשלכ תובישח
 לחה ,םיליגה לכמ םידלי לש הז לילב ךותב המוהמה תמחמ הברה גישהל םילוכי

 ־בוטח ■ הרקמב בולע םויק — הרומה לש ומויק .הלעמו שולש ינב תוקוניתב
 קר רשפאש ,רתויב לודגה ןיינמב םידליה תאמ לבקמ אוהש סנפב יולת — רתויב
 ראשבו םירפסב רוסחמ ,רפסה־תיב לש לד טוהיר :ךכל ףסוה .רדחה ךותל קיחדהל
 םינכסמה םידליה לע היימוהו הרצ הביבס לש תאכדמה הלועפהו ,הארוהה ירמוח
 םייורשה םידלי לש תורוש םהב יתיארו ,הלאכ הברה רפס־יתבב יתרקיב .םפוג
 םינמנ תויטסיטאטס תומישרבו ,רפס־תיב־רוקיב תודועתב ארקנ הזו !הרומג הלטבב
 ןמ איצוהל םינתשרחה םידוקש היטוקסב .139 ״(6(1110^16(1) םיכינחב הלאכ םידלי
 ךרוצ ןיאו" .םהילע הלח רפסה־תיבב רוקיב תבוחש ,םידלי רשפאה לככ הדובעה
 ־תרומל ןחש ,תשורחה־יתב קוח לש ךוניחה־תונקת יכ ,חיכוהל ידכ םישדח םיקומינב

 םידלי לש הז גוס איצוהל הבורמ הדימב תופאוש ,היישעתה־ילעב לש הברה םחור
 הארונדוכחוגמ הרוצב .140"דחאכ ,הל ןווכתמ קוחהש ,ךוניחה תכרבמו הקוסעתה ןמ

 .19 ,18 ,םע ,״1855 .טקואב 31־ל ,ר״ההתב יחקפמ לש תוח״וד״ב ל״נה 137
 ,״1858 .טקואב 31־ל ר״חהתב יחקפמ לש תוח״וד״ב דייסניק ןהו ׳ג רס 138

 .32 ,31 ׳טע

 .18 ,17 ׳טע ,״1857 .טקואב 31־ל רכו תוח״וד״ב ד נ ר ו ה ד ר נ ו א י ל 130
 .66 ׳מע ,״1856 רבוטקואב 31 .ר״חהתב יחקפמ לש ח״וד״ ,דייס נ יק .׳ג דס 140
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 ־יתב־קוח ידי לע םירדסומה ,רכו ידוה גירא תספדהל תשורחה־יתבב הז רבד הלגנ
 הדובעל סנכנ אוהש ינפל הלי לכ בייח" הז קוח לש ויתונקת יפל .דחוימ תשורח
 150־מ תוחפ אלו םוי םישולש תוחפל רפס־תיבב רקבל ,םיגירא־תספדהל לעפמב
 ןמז לכו !ותדובע לש ןושארה םויל ןירשימב ומדקש ,םישדחה תשש ךשמב תועש
 הזכ ןמז־קרפב רפסה־תיבב רקבל אוה בייח ,דספדהל־לעפמב הדובעב ךישממ אוהש
 רפסה־תיבב רוקיבה ...םישדח השש לש תפסונ הפוקת לכל תועש 150־ו םוי 30 לש
 5־מ רתוי וא תועש 2!/2־מ תוחפ רוקיב םוש .צ״החא 6־ו צ״הנפל 8 ןיב לוחיש ךירצ
 םידליה םירקבמ תוניקת תוביסנב .תועשה 150 ןיינמב הלעי אל דחא םויב תועש
 רחאלו !םויל תועש 5 תוחפל ,םוי 30 ךשמב םיירהצה־רחאלו רקובב רפסה־תיבב
 וא — ןידה יפל תועש 150 לש ללוכה־רפסמל ועיגהשמ ,םימיה םישולש ומייתסנש

 םה ןאכו הספדהה״לעפמל םירזוח םה — םרפס תא ומייסשמ :םה םנושל יפל
 'תיבב רוקיבל שדחה רועישה לש ותעש האב זאו ,םישדח 6 ומייתסנש דע םיכישממ
 ןמ םיבר ...םרפס תא בוש םימייסמש דע רפסה־תיבל םיכלוהו םירזוח םהו רפסה
 םהשמ התע ,תושורדה תועשה ןיינמב רפסהדויב תא ןכל־םדוק ורקיבש ,םירענה
 םייורש ,הספדהה־לעפמב םתדובע ישדח תשש תא ומייסש רחאל רפסהדויבל םירזוח
 ־לעפמ ירענכ הנושארה םעפב רפסה־תיבב ורקיב תע וב ויהש ,בצמ ותואב םה
 ...רפסה־תיבב םדוקה םרוקיב םע םמצעל ושכר רשא לכ תא וחכשש ךותמ ,הספדהה
 הדובעה יכרצב רפסה־תיבב ולוכ רוקיבה לכ יולת םיגירא־תספדהל םירחא םילעפמב
 ידי לע אלמתמ םישדח הששל םעפ לכב תושורדה תועשה ןיינמ .תשורחהדויבבש
 תשש לכ ךשמב ילוא םיקלוחמו־םירוזפ הלא םירועישו ,תועש 5—3 לש םירועיש
 רחא םויב ,צ״הנפל 11 דע 8־מ דחא םויב רוקיבה היהיש לוכי ,לשמל ...םישדחה
 ךכ־רחאו ,םימי המכל רפסה־תיבב עיפוי אל בוש דליהש רשפאו ,צ״החא 4 דע 1דפ
 עובש וא םיפוצר םימי 4 דע 3 רקביו רשפא ןכ־ירחא !צ״החאל 6 דע 3־מ רקבי
 בוש ךכ־דחאו ,םימי שדוח וא תועובש השולש רפסה־חיבמ םלענ אוה בושו ,םלש
 !שפוח ול ןתיל טילחה וקיסעהש לעבהשכ ,תוירקמ תועשבו םיירקמ םימי המכ רקבי
 ־תיבל הדובעה ןמו ותדובעל רפס־תיבמ [1311 {?616(1] לוכיבכ לטלטינו־ךלה דליה ךכו
 לש תערכמה תפסותה םע .141׳רמות דע תועשה 150 לש רופיסה םייתסנש דע ,דפסה
 תא רובשל תונוכמה־ןונגנמ ףוס־ףוס חילצמ תנוצמה םידבועה־רבח לא םישנו םידלי
 ךותב ןוהה לש ותוצירעל דוע דגנתמ היהש ,רבגה לעופה לש ותודגנתה

 .14"הרוטקאפונאמה

 .42 ,41 'מע ״.1857 .טקואב 31־ל ר״ההתב יחקפמ לש תוח״וד״ב ו ו י י ר ג ד ר .א 141
 ־ילעפמ־קוח אלו) שממ תשורחה־יתב־קוח בר ןמז םהב ררושש ,םיילגנאה היישעתה־יפנעב
 דגנ םילושכמה לע תונורחאה םינשב ,דמ־תדימב ורבגתנ ,(טסקטב הנורחאל רכזנש ,סופדה
 הדימב ןיידע תוררוש ןהילע לח תשורח,ד־יתב־קוח ןיאש תוישעתב .ךוניחה יפיעס עוציב
 הריקח!דדודעו רבחל ול הרוהו דמעש ,ם ד ,ג .י תיכוכזל ןתשרחה לש תופקשהה הריתי
 תא ולידגהש ,הלוח הער אלא וז ןיא ,ןודל ידיב שיש המכ דע" :ןושלה וזב הארוה טייו
 םושמ ,ןכוסמ רבדהו .תורחא םינש הז ונממ הנהנ םילעופה דמעממ קלחש ,ךוניחה לש ופקיה
 (.253 ׳מע .1865 ןודנול ״.ןו/ ח״וד .םידלי תקסעהל הדעוה״) ״.םייולת־יתלב םתוא אוה השועש
 ולש םיינאכמה םידונמה דיל קיסעמ אוהש ,יל הליג ...הרוטקאפונאמ־לעב ,.א רמ" 142

329 



 יסחיה ךרעה־ףדוע לש ודרציי

 /לדלבעמ־םרי תכראה .ב
 יביטקודורפה חוכה תא תולעהל רתויב ריבכה יעצמאה אוה תונוכמהךונגנמ םא
 ,הרוחס לש הרוצייל שורדה הדובעה־ןמז תא רצקל יעצמאה ,רמולכ ,הדובעה לש

 וספתנש תוישעתב לכ־םדוק ,רתויב ריבכה יעצמאה אוה השענ ןוהה לש ואשונב ירה
 דחא דצמ .יעבט גייס לכל רבעמ הדובעה־םוי תא ךיראהל ידכ ,ןירשימב ודי לע
 ותמגמב ופועמ יפנכ תא ביחרהל ןוהה תא םירישכמה ,םישדח םיאנת אוה רצוי
 ובובעררחואת יוריג םשל םישדח םימרוג אוה רצוי יבשה דצמו ,תאזה תדמתמה

 .םירחא־דודובעל

 יאמצע — תונוכמהךונגנמל ךפ,דנשט — זו־חבעה־יעצמא השענ לב םדוק
 השענ ומצעשכל הדובעהייעצמא .דבועב יולת־יתלב ,ותדובע־רשוכבו ותעונתב
 ,קספה אלב רציימו ךישממ היהש ,יתיישעת [ן>61־£61;ן111111 !11013116] חצבל־עתמ

 ופוגדושלוח :םדאה — ורזועב רשא םימיוסמ עבט־יגייסב לקתינ אל וליא
 'לעבב :ןוצרו העדות ןוטמוטבאל ול ונתיב וז הניחבמו — ןוה תקזחב .ותובברסו

 ,םדאב רשא יעבטה גייסה תא עינכהל ףאושה רציב ,אופיא ,אוה שפונמ — ןוהה

 .143תילאמינימה תודגנתהה לע ודימעהלו ,תחאכ תושימגו תונברס םושמ וב שיש גייסה

 הנוכמה דיל הדובעה לש המודמה תולקה תמחמ גייס ותוא טעמתמ הז ידעלב םג
 ,144תופיפכלו תונתייצל רתוי חונ אוהש ,םידליהו םישנה רמוח תמחמו

 לדוגל ךופה סחיב תדמוע תונוכמהךונגבמ לש תויביטקודורפה :ונילעה

 ;ןתרזעב היולת תיבב ןתחפשמש הלא דוחיבו ,תואושנ םישנ טלחהב אוה רכבמ .״דבלב םישנ
 דע ןהיתוחוכ ץמאל ןה תוצלאנ ףאו ,תואושב־אלה םישנה ןמ רתוי ,תוינתייצו תוריהז וללה
 תולעמה לכ :ןכ יכ הנה .םייחרכהה היחמה־יעצמא תא ןמצעל חיטבהל ידכ לובגה הצק
 שיש המ לכ ;הל ץעורל ןתוא םיתיחשמ ,השאה לש היפ1אל תודחוימה תולעמה ,תובוטה
 תעצה") .הלבסלו הדובעישל יעצמא וז ךרדב ךפהב תונידעהו הבוחה תדיממ ,דשאה לש העבטב
 (.20 #מע ,1844 ךרדברל ״.סראמב 15 ,יילשא דרול לש ומואב .תשורחב תועש־רשע לש קוחה
 הלועה תוצמאתהל ישונאה עבטה עבתנ ,תובוכמ,רךובגבמ םוקמ לכב גהנוהש ןמזמ" 143
 תטיש לש היתועפשהב תויולכתסה" :ןאו א ט ר בור) ".עצוממה וחוכ לע הברהב

 (.[16 ׳מע] 1817 ןודנול /ב .דהמ " הרוטקאפונאמה
 םירבדה ןמ רבד לש ,תיריפמאה ,הנושארה ותעפוה־תרוצב תוארל םימוב םילגנאה 144
 םימיב לאטיפאקה לזגש ,סודרוהדדשעמ ,לודגה םידליה־לזג יבגל ןידה אוהו ;ותביס תא
 ומצעל חפיס ךכבו ,םימותיו םיינעל הסהמה־יתב ךותמ תיתשרחה הטישה לש םינושארה
 ךוראה הדובעהךמזל הביסכ םיתעל םיעבוק לזג ותוא — ןיטולחל ןוצר־לוטנ ישונא רמוח
 יכ ,רבדה רורב" :ילגנא ןתשרח ופוג אוה ,ן דלי פ רמוא ,לשמל ,הבה .תשורחהייתבב
 םידלי לש ךכ לכ לודג רפסמ קפסל רשפאש ,הביסנה ידי־לע ומרגב תובורמה הדובעהי־תועש
 ותואש דחאלו ;"םיידי״ב םייולת־יתלב ושענ םילעבהש דע ;םיבושה ץראה־יקלחמ םיבוזע
 בוש ,וז ךרדב וגישהש בולעה רמוחה תועצמאב עבק השעב [תובורמ הדובע תועש לש] גהונ
 " תשורחה־תטיש לש הכלהמ" :ץ ד ל י פ .י) ״.םהינכש לע הריתי תולקב ותוא תופכל ולכי
 :1844־מ ר״ההתב לע הדדב ס ר ד ב ו א ס רמוא םישמתדובעל רשאו (.11 ׳מע ,1836 ןודנול
 רקובב 6דכ ,םיטעומ םימימ ץוח ,םיפוצר תועובש ךשמב תוקסעומה םישב תולעופה ןיב שי"
 עובשהדרומימ םימי 5 ךשמבש ירה ;תוחוראל תועש יתשמ תוחפ לש הקספהב ,תוצח דע
 רוזחו ךולה התיבה ךרדה ליבשב דבלב תועש 6 אלא הממיה לש תועש 24־מ ןהל ראשב אל

 ".ןבכשמ לע החונמ ליבשבו
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 הלודגה היישעתהו תונוכמה ןונגנמ .13

 תפוקת הבורמש לכ .רצותה לע וריבעמ תונוכמה־ןונגנמש ,ךרעה לש ביכרמה־קלחה
 ךרעה קלחתמ םהיניבש םירצותה תומכ לדגת ןכ ,תונוכמה־ןונגנמ לש ודוקפית
 םלוא .הרוחסו הרוחס לכל ףיסומו־ףרצמ אוהש דרעה־קלח ןטקי ןכו ,ודי לע ףסומה
 לש הלפכמה ידי לע תעבקנ תונוכמה־ןוגגנמ לש םיליעפה וייח תפוקתש ,רורב
 םהב םימיה ןיינמב ,ימויה הדובעה־דילזזת לש וכשמ ,ונייה ,הדובעה םוי ךרוא

 .הז ךילהת הנשנו־רזוח

 ןמז דגנכ תקיודמ תיטמיתמ תוליקש םינפ םושב לוקש וניא הנוכמה־יוליב
 הנש 7ג/2 ךשמב תשמשמה הנוכמ ירה ,רבדה אוה ןכש חיננ וליפאו .השומיש
 הפוג וז הנוכמ הפיקמש הפוקתל הלדגב הנש רוציי־תפוקת הפיקמ םויל תועש 16
 רתוי ןושארה הרקמב הפיסומ איה ןיאו ,םויב תועש 8 קר הנש 15 ךשמב השמשב
 שדחתי ןושארה הרקמב םלוא .ןורחאה הרקמב הפיסומ איהשמ תללוכה־תרצותל ךרע
 אהי ןוהה־לעבו ,ןורחאה הרקמבש וזמ הלופכ תוריהמב הנוכמה־ךרע לש ורוציי
 םיאנתבש ,ךרע־ףדוע לש רועיש ותוא םינש 7ל$ ךשמב הנוכמה תועצמאב עלוב

 .הנש 15 ךשמב על1ב היה םירחא

 לש השומיש ךותמ עבונ דחא גוס .ול םיגוס ינש הנוכמה לש ירמוחה יוליבה
 ,התלטב ךותמ עבונ ינשה גוסה !רוזחמה ךותב תועבטמ תולבתמש םשכ ,הנוכמה
 הנוכמה תלכאנש הליכא וז .הדולח־הלעמ שומיש אלל הנדנב הנותנ ברחש ךרדכ
 סחיב ,טעמ םאו הברה םא ,דמוע ןושארה גוסה ןמ יוליבה .[עבטה] תודוסי ידיב
 סחיב ,העודי הדימב ,דמוע ינשה גוסה ןמ יוליבה ,הנוכמה לש השומיש לא רשי

 .145השומישל ךופה

 ־תכלוה איה .לוכיבכ ירסומ יוליבל םג הנוכמה הנותנ ירמוחה יוליבה דצב ךא
 ופוג הנבמ ותואמ תונוכמ םירציימו־םירזוחש הדימב הב ,ןיפילחה ־ךרעמ הדיספמו
 ןיבו ךכ ןיב .146רתוי־תולועמ תונוכמ ,הב תורחתמכ ,הדצב תועיפומש וא ,רתוי לוזב
 עבקנ הכרע ןיא — היהת רשאכ םייח־חוכ תאלמו הריעצ הנוכמה אהתו — ךכ
 יחרכהה הדובעה־ןמז ידי לע אלא ,הפוג הב םשגתנש הדובעה־ךמז ידי לע דוע
 איהש ןאכמ .הנמיה הלועמה הנוכמה לש היצקודורפרל וא המצע לש היצקודורפרל
 ־הכרע רצוימו־רזוח הב ,הפוקתה ןטקתש לכ .הברה םאו טעמ םא ,ךרע ־הדיספמ

 התוא רצקת ןכ הדובעה־םוי ךראיש לכו ,ירסומה היוליב תנכס טעמת ןכ ,ללובה
 ,רוצייה־יפנעמ ףנע ךותל תונוכמה־ןונגנמ תא הנושאר םעפב םיסינכמשמ .הפוקת

 םיאב !147,דלש היצקודורפרה תלזוהל םישדח םידותמ הז רחא הזב םיאב דימ

 [איה] — יתכתמה ןונגנמה לש םינידעה העונתה־יקלחל קזנ םרג לש ...תונמדזהה״ 145
 (״.285 ׳טע ,1335 ןודנול ,״תורוטקאפונאמ לש היפוסוליפ״ :ר ו י) .״הלועפ־יאב

 הלעמל רבכ והונרכזהש ["ג1311011681;61■ 81)1111161׳''] ״רטס׳צנאממ הו1ט״ה 146
 לע יוכינה) הז" :תונוכמה־ןונגנמ לש תואצוהה ןיב הנומ (1862 רבמבונב 26 ,״סמייט״)
 ,ךכמ תועיבקב עבונה דספהה תא תוסכל םג ןווכתמ (תונוכמה־ןונגנמ לש יאלבה ןובשח

 ".ףידעו שדח הנבמב תוכלוהו־תופלחומ ןיידע ולבתנ אלש תונוכמש
 הלוע האצמוהש השדח הנוכמ לש ןושארה ספוטה יכ ,םג בושיח יפל ,ואצמו ודמא" 147
 ־ןונגנמ לש הלכלכה לע" :׳ג אב א ב) ".ינשה ספוטה לש ותבכרה הלועשמ השימח יפ

 (.211 ׳מע ,1832 ןודנול ,"תורוטקאפונאמהו תונוכמה
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 יסחיה ךרעה־ףדוע לש ורוציי

 הנבמב אלא ,םירישכמב וא הנוכמה לש םידדוב םיקלחב קר אל םיעגונה םירופיש
 תכראה לע רתויב הפירח העפשה הז דחוימ םרוג עיפשמ ךכיפלו .הלוכ הנוכמה לכ

 .148הנוכמה לש הנושארה הייח־תפוקתב הדובעה םוי

 לש ולוצינ ידה ,הדובעה־םוי לש וכרא ןותנו םידמוע םניעב םיאנתה ראש םא
 ־ןונגנמב עקשומה עובקה ןוההמ קלח ותוא לש ןה הלפכה שרוד לופכ םילעופ־רפסח
 םא .,וכו רזע־ירמוחבו םלג־ירמוחב עקשומה קלחה לש ןהו םיניינבבו תונוכמה
 עקשומה ןוהה־קלח ולאו ,רוצייה לש הדימה־,דנק בחרתמ ,הדובעה םוי ךראוה
 ,ךרעה־ףדוע לדגש דבלב הז אל :ךכיפלו .149וניעב דמוע ראשנ םיניינבבו תונוכמב

 הברה םא ,לח הז רבד םנמא .הז לש ותגשהל תושורדה תואצוהה תותחופ םג אלא
 ,רתוי עירכמ ולקשמ ןאכ םלואו ,הדובעה־םוי תא םיכיראמש הכראה לכב ,טעמ םאו

 .150הדובע־יעצמאב לגלגתמה ןוהה־קלח לש ולקשמ רתוי עירכמ ללכבש םושמ

 וילע הליטמו דימתמו־לדג ןוה־קלח תקתרמ יתנוכמה לעפמה לש ותוחתפתה ןכש
 ־ךרע אוה חפקמ ינשה דצמו ,ךורעישל עגר לכב אוה ןתינ דחא דצמש תאזכ הרוצ
 רמ דמע ךכ—"םא" .היחה הדובעה םע ועגמ קספנשכ דימ ןיפילח־ךרעו שומיש
 —רוינס .וו ואסנ רוספורפל ול הרוהו ,הילגנא לש הנתוכה־יליאמ דחא ,ת ר ו ו ש א

 ןוה תלעות־לוטנל הז ןמז ךשמב השוע אוה ירה ,ותא תא חינמ המדא־דבוע םא"
 ,תשורחה־תיב תא בזוע (תשורח־ילעופ ,רמולכ) ונישנאמ דחא םא .םיסנפ 18 לש

 ,ןוה !בושחו אצ .151"ש״יל 100,000 הלעש ןוה תלעות־לוטנל השיוע אוה ירה
 לווע תמאב הז ירהו !דחא עגרל וליפא דרלעות־לוטנ" אהי ,ש״יל 100.000 הלעש
 לדג !ללכב תשורחהדויב תא םעפ בוזעי ונישנאמ דחאש ,םימשה בל דע קעוצה
 יפמ הרות לביקש רחאל ,רוינס הפי ספות הז רבד — תונוכמה־ןונגנמ לש ופקיה

 ,ךכ לכ םילודג ויה תיטנטאפ הלמלמ תיישעל תוינבתב בורקמ הז ולחש םילולכשה" 148
 60־ב ןכמ־רחאל תודחא םינש הרכמנ ,ש״יל 1200 םדוק התלעש ,יוארכ תנקתומ הנוכמש
 המייתסנ םרט ןתנקתהש תונוכמש ,הבר הכ תוריהמב הז רחא הזב ואב םילולכשה ...ש״יל
 (.233 ׳מע .םש) ״.תלעותה תניחבמ ןהילע ולע םישדח םילולכשש םושמ ,ןהישוע ידיב ובזענ
 םדוקה הדובעה־ןמז תא הלמלמה־תיישעת ילעב דימ ולעה ףחדו רעס לש וז הפוקתב םנמאו

 .לופכ םידבוע־רבח םיקיסעמ ויהו ,תועש 24־ל תועש 8 לש

 ,תוצווכתההו תובחרתהה םעו םיקנשב תואיגהו לפשה םעש ,אוה וניינעמ דמלה רבד" 149
 ,דרוטקאפונאמה־לעבו רשפא ןהבש ,תויונמדזה תועיבקב תולוע ,שוקיבב ןיגוריסל תולחה
 ןתינ םא ,ןוגכ ...ףסונ ביצי־ןוהב שמתשהל אלב ,ףסונ (11031111£) רזוח־ןוהב שמתשי
 ־ןונגנמל םיניינב לע תפסונ האצוה ליטהל אלב ,ימלג רמוח לש תופסונ תויומכ דבעל

 (.64 'מע ,1834 ןודנול) ״.םיפוריצו רכש־ירועיש לע״ :ס נ ר ו ט .ר ״.תונוכמה

 רפסב קר ןכש ,ןיינעה תומילש םשל אלא היתאבה אל טסקטב הרכזנש וז הביסנ 150
 .חערפמב־ןתינש ללוכה ןוהה לא ךרעה־ףדוע לש סחיב ,רמולכ ,חוירה־רעשב קוסעא ישילשה

 "^ז116מ 3^ןנסבנ־ס!־," 8315 נ1נל. ^.811עע0ע1;11, "13^8 50\ע11 1118 85356,151
 116 16מ561־8 11861688, 101• 1:1131; 561־105, 3 03511:31 \ע0ע111 18 5.. \¥11611 0116
 01 0ז11י 560516 1631768 1116 111111, 116 1־611561־8 11861683 3 0351131 11131 1138
 'םע ,1837 ןודנול ״.ר״חהתב קוח׳ לע םיבתכמ״ :רוינס) 0081 100.000 50111158.'׳

13, 14.) 
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 היוצר" ,דימת תכלוהו־־הלדג הדימב ,הדובעה־םוי לש ותכראה ירה — הרמשא
 .152"דואמ

 תא ןירשימב .התיחפמ איהש םושמ קר אל ,יטחי ךרמ־ףרוע תרציימ הנוכמה
 תועקשומה תורוחסה תלזוה םע ,ןיפיקעב ותוא הליזומו ,דדובעה־הוכ לש וכרע
 הנושארה םעפב הסנכו,דשמ ,הנוכמהש םושמ םג אלא — ולש היצקודורפרב
 הלעמ ,תרבגומ הדובעל הגוכמה־־לעב הב שמתשמש הדובעה תא הכפוה ,יארקאב
 ךכו ,ילאודיווידניאה הכרעל לעמ הנוכמה־תרצות לש יתרבחה ךרעה תא איה
 ־קלח ידי לע הדובעזודדוב לש ימויה ךרעה תא ריזחהל ןוהה־לעבל איה תרשפאמ
 ךשמב םיחודה דואמ־דע םילודגש ,ןאכמ .תימויה תרצותה לש רתוי־ןטק ךרע
 ןוהה־לעבו ,לוכיבכ ,ןילופונומב יתנוכמה־לעפמה םייקתמ ,דב ,וז רבעמ־תפוקת
 זודובעוו־םוי תא וכיראהב "הריעצ הבהא לש שבדה־חרי" ותוא דוסיה דע לצנל דוקש

 .חויר רתויל ונובערדוואת תא הדגמ חוירה לש ולדג .רשפאה לככ
 דרוי בוש ,רוצייה־ףנע ותואב תונוכמ,ד־ןונגנמ לש תיללכה תוטשפתהה םע
 סנכנ זאו ;ילאודיווידניאה הכרע לע דמועו הנוכמה־תדצות לש יתרבחה הכרע
 דימעה ןוהה־לעבש הדובעה־תוחוכ ךותמ עבונ ךרעה־ףדוע ןיא יכ ,קוחה ופקותל
 .הנוכמה דיל םקיסעמ אוהש הדובעח־תוחוכ ךותמ ,ךפיהל ,אלא ,הנוכמה תא םמוקמב

 תומכהש ,וניאר רבכו ,ןוהה לש הנתשמה קלחה ךותמ אלא אב ךרעה־ףדוע ןיא
 םילעופה רפסמו ךרעה־ףדוע לש רעשה :םימרוג ינש ידי־לע תעבקנ ךרעה־ףדוע לש
 ךרעה־ףדוע לש רעשה עבקנ ירה ,הדובעה־םוי ךרוא ןותנ םא .ןמזב־וב םיקוסעה
 ולאו .הדובע־ףדועלו תיחרכה הדובעל הדובעהדבוי קלוחמ ויפלש ,סחיה ידי־לע
 .עובקה ןוההו הנתשמה ןוהה ץבש סחיב בוש יולת ןמזברב םיקוסעה םילעופה רפסמ
 לע הדובעה־ףדוע תא ביחרי רשא לככ תונוכמב־רוצייה ביחרי :רורב ךכ ךותמ
 אל םלועל — הדובעה לש רוצייה חוכ תא ותולעהב ,תיחרכהה הדובעה ןובשח
 קלח .ןותנ ןוה ידי לע םיקסעומה םילעופה רפסמ תא ותיחפהב אלא וז האצות גישי
 — יח ,דדובע־חוכב עקשומ ,דיה ,רמולכ ,הנתשמ ןוה ןכל־םדוק ,דיהש ,ןוהה לש דחא
 ־ףדוע רציימ וניאש ,עובק ןוה ,ונייה ,תונוכמ־לשךונגנמל וכפוהו רוציי ותוא אב
 רשפאש הזכ רועישב ,לשמל ,םילעופ ינש ךותמ ךרע־ףדוע טוחסל רשפא־יא .ךרע
 ותדובע תועש 12 ךותמ ןתונ םילעופה 24־מ דחא לכ םא .םילעופ 24 ךותמ טוחסל
 ,הדובע־ףדוע לש תועש 24 ונתי דחי םלוכ ירה ,הדובע־ףדוע לש תחא ,דעש קר

 שומישהש ,אצמנ .תועש 24 אלא הניא םילעופה ינש לש תללוכה ־הדובעה ולאו

 ־תועש ו שקבי ש ,תמרוג ...רזוהה ןורל םתיב ביציה ןוהה לש הלודגה היצרופורפה" 152
 הדובע־תועשל םיעדמה ורבגתי" דכו תובוכמהךונגבמב שומישה יוביר םע ".תוכורא הדובע

 ׳מע .םש) ".ביצי ןוה לש הלודג היצרופורפמ חויר תולעהל דיחי יעצמא ןאכ ןכש ,תוכורא
 ןיב ,העובל היצרופורפב ןאיצוהל שיש ,תומיוסמ תואצוה תשורחה־תיבב תומייק" (.13—11
 ליבשב) הטבר ןוגכ ;אלמ ןמז דובעי םא ןיבו םצמוצמ ןמז דובעי תשורחה־תיב םא
 ,םיעובק םילעופ המכל רכש ,שא ינפמ חוטיב ,םייללכ םיסמו םיימוקמ םיסמ ,(םיבייבבה
 היצרופורפהש ,הרוטקאפובאמ לש קסע לע תולחה תובוח ראשו תובוכמ,דךובגגמ לש ולוקלק
 ,ר״חהתב יחקפמ לש תו״חוד") ".דרוי רוצייהש הדימב הב הלוע םיחודה לא סחיב םהלש

 (.19 ׳םע ,״1862 .טקואב 31~ל
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 יסחיה ךרעה־ףדוע לש ורוציי

 ינשמ :תיטננאמיא הריתס וב הזונג ךרע־ףדוע לש ורוציי םשל תונוכמה־ןונגנמב
 לוכי תונוכמהךונגנמ ןיא ,ןותנ רועישב ןוה הלעמש ,ךרעה־ףדוע לש וימרוג
 תא ןיטקיש ידי־לע אלא ,ךרעה־ףדוע לש רעשה אוהו ,דחאה םרוגה תא לידגהל
 תמיא־לכ ,הלועודדפצ וז תיטננאמיא הריתס .םילעופה רפסמ תא ,ינשה םרוגה
 לש הכרע ךפוה ,דחא רוציי־ףנעב תונוכמה־ןונגנמ לש תיללכה ותוטשפתה םעש
 ותואמ תורוחסה לכל רידסמ יתרבח ךרע השענו הנוכמ־ךרד־לע תרצוימה הרוחסה
 ךיראהל — 153־ןכ לע עדייש אלב — ןוהה תא בוש תפחודש איה וז הריתסו !גוס

 רפסמב התחפהה דעב יוציפ אצמי ןעמל ,לובג־אלל .רייפכ ידי לע הדובעה־ונוי תא
 םגו יסחיה םג ,הדובעה־ףדוע תלדגה ידי לע םילצונמה םילעופה לש יסחיה

 .טלחומה

 ,דחא דצמ ,רצוי תונממה־ןונגנמב יטסילאטיפאקה שומישה :םידמל ונאצמנ
 םצעב ןה הכפהמ סינכמו ,לובג אלל הדובע,ד־םוי תכראהל םישדח םימוצע םימרוג
 תודגנתהה תריבש ידכ דע ,יתרבחה הדובעה־ףוג לש ויפואב ןהו הדובעה־ןפוא
 ידי־לע תצקמב — אוה רצוי ינש דצמו ;[הדובעה־םוי תכראה לש] וז המגמל
 ,ןאכ דע ןוהה ינפב תורודג ויהש ,םילעופה־דמעמ לש תושדח תובכש תקסעה
 סידבוע־תייסולכוא — הנוכמה ידיב וקחדנש םידבועה ירוטיפ ידי לע תצקמבו

 תודלותב האלפומה העפותה ןאכמ .ןוהה לש ותקוחל תייצל הסונאה 154תרתוימ
 ,הדובעה־םויל־םיגייסה לכ תא תסרוהו תרקוע הנוכמהש ,תינרדומה היישעתה

 ורוציקל רתויב־ריבכה יעצמאהש ,ילכלכה סקודאראפה ןאכמ .םייעבטהו םיירסומה
 ־חפוקח לכ תא תונשל ידכ רתויב־קודבה יעצמא השענו־ךפוה הדובעח־ןמז לש

 ןוהה לש ותושרל דמועה הדובע־ןמזל הכפהלו ,ותחפשמ לשו לעופה לש ,םייחה
 לש תועדה־יגוה לודג ,סלטוטסירא םלח ךכ — ״ילמליא״ .ךורעישה יכרצל
 יפל ,ול תדעונה הדובעה תא אלמל ילכ לכ היה לוכי ילמליא" — קיתעה ןמזה
 םייתונמאה ויריצי םהילאמ ועעונתהש ךרדכ ,שארמ הפוצ אהיש ךותמ וא הדוקפ
 תימצע הפיחד ךותמ םישגינ ויהש זולסוטספה לש םיספלאה ךרדכ וא יי,סולאדד לש
 ויה אל בוש — םמצעמ םיגרוא ויה םיגרואה־ירונמ ילמליא ;שדוקה תדובע לא
 ,סורטאפיטנאו .155"םהידבעל םילעבה אלו ויתוילושל ןמואה אל םיקוקז

 — האובתה תניחטל סימה־תנחט לש התאצמא לע ךריב ,1רקיק לש וימיב ינוי ררושמ

 תוחפשה רורחישל האצמא לעכ — יביטקודורפ תונוכמ־ןונגנמ לכל תידוסי הרוצ וז
 — רבד ועדי אל םה ״!הלא ם״וכע יוה ,הלא ם״וכע״ 15*,!בהזה רות תרזחהלו

 אליממו ,טרפה ןוהה־לעב לש ותרכהל העיגמ וז תיטננאמיא הריתס ןיא המ ינפמ 153
 רווחתי הז רבד — ןוהה־לעב לש ויתופקשהל הספתנש ,תינידמה הלכלכה לש התרכהל אל םג

 .ישילשה רפסה לש תונושארה תוישרפה ךותמ
 אל תונוכמ,ד־ןונגנמב תוארל ליכשהש ,ו ד ר א ק י ר לש תולודגה ויתויוכזמ איהו 154
 "תרתוימ הייסולכוא" רוצייל־יעצמא תניחבמ םג אלא ,תורוחס רוצייל יעצמא קר

 .[*ר-פגטתג&נב! !)01)^1^1011"]

 .408 דנע ,1842 ןילרב ,ינש ךרכ .״סלטוטסירא לש היפוסוליפה״ :הזיב .פ 155
 םושמ ,גדבלוטש לש ומוגרתב ,[סורטאפיטנא לש] רישה תא ןאכ איבמ ינירה 156
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 לע אל — המכחב ונממ לודגה ־ןולוק־קאמ וינפלו איטסאב חקיפה הליגש יפכ
 השמשמ הנוכמה יכ .ראשה ןיב ,וספת אל םה .תורצנ לע אלו תינידמ הלכלכ
 לש ותודבע לע תוכז.ודמיל ,לשמל ,םח .הדובעה־םוי תכראהל רתויב־קודבה יעצמאה
 ידכ דע םלוא .ינשה לש האלמה תישונאה ותוחתפתהל יעצמא ךכב וארש םושמ ,דחאה
 ,הצחמל־םיליכשמ וא םירומג םידוב ,ןויקיק־ידיגנ המכש ידכ ,םינומהה־תודבעל ףיטהל

 ־תחשמ־ירחוס״ו "םילודג םיקינקנ־ינתשרח" /׳םיניוצמ הייווט־ילעב" תגרדל ולעי
 [״61111116211 8*) 11־11101־3 ״6x161181^6 831183£6 11131061־8״, ״העפשהיייל םיילענ

 לש ילוגסה שוחה תא ויה םידסח ךסל — ״1111111611113181106 !>13010 <163161ר3"]
 .תורצנה

 הדובעה לש .דיצאקיפיסנטניא .ג

 אוהשמ תוגוכמה־ןונגנמ הל םרוגש ,לובג־אלל הדובעה־םוי תכראה :וניאר
 תברוא הנכסש ,הרבחה דצמ דגנכש ־הבוגת ידיל ךכ״דחא האיבמ ,ןוהה ידיב יוצמ
 דוסי לע .קוחה םעטמ לבגומ ביקת הדובע׳סו־י תנקתה ידיל אליממו ,המויק ישרשל
 — תערכמ תובישח ידיל תעגמו ,ןכל״םדוק דוע הב ונלקתנש ,העפות תחתפתמ ךכ

 רבודמ טלחומה ךרעה״ףדוע לש חותינה םע .הדובעה לש היצאקיפיסנטניא ,ונייה
 *גטניאה תגרד הנותנש ,החנה ךותמ ,הדובעה לש יביסנטסקאה לדוגב לכרבדוק היה

 יביסנטסקאה לדוגה לש ותמפהתהב ןודל ונילע המוש וישכע .הדובעה לש תויביס
 .יתגרד לדוגל ,ונייה ,יביסנטניא לדוגל

 ןויסנה תורבטצה םעו תונוכמהדוכרעמ לש התומדקתה םע יכ ,וילאמ ןבומ
 התוריהמ ירוקמ־יעבט חרואב תכלוי־חרדלדג ,תונובמ־ילעופ לש דחוימ דמעמ ידיב
 תכראה יכ ,לשמל ,הילגנאב אצומ התא .הלש תויביסנטניאה המעו ,הדובעה לש
 הדובעה לש תויביסנטניאה לודיג םע דבב~דב םינש לבוי ךשמב תכלוה הדובעה־סוי
 תופלוח תויוצרפתהב הב רבודמ ןיאש ,הדובעבש םיניבמ לכה םלואו .תיתשרחה
 ,תמוצדהדוקנל עיגנש חרכהה ןמ ,םוי״םוי תינשבו־תדזוח ,הרידס תוינוגדחב םאי־יב

 ןיבש דוגיבה תא — הדובעהיתקולח לע תומדוקה תוטאטיצל המודב — אוה ןייפאמש
 .ינרדומה ןמזה לש וז ןיבל קיתעה ןמזה לש הפקשהה

 ״801101161 (161־ 111311161101611 15311(1; 0 ]^11116141111611, 111101 801113161

 83111:1! 68 ¥61׳*10113ב(16 <561" 1131111 611011 (1611 ]^01־^־611 11111801181!

 1)30 1131 (116 ^1־1)611 (561׳* 3^13^011611 (1611 ^1^^11611 116^0111611,

 ס!!(! 1121 111ג1)£6מ 816 1610111 11!>6ע £3<161י (1311111,

,¥312611! 81011 7^0118011 1X111 1111611 81)610116X1 1)383 ח16 6ע8011111161י16מ 

 סתח 1מ1 !£1*6186 ח16 1(381 ח1־6116מ (163 !¥31201101611 8161113.

 1*3881 11113 161)6מ (138 1161)611 (161״ ¥3161־, 1111(1 13381: 11118 0161' 031)611

 .41*!)6118]08 11118 ^1־86116X1101 11118 0611111 116) ¥010116! ,6110.״

 (.1782 גדובמאה ".גרבלוטשמ ףארג ןאיטסיוכ י״ע תינוימ םימגרותמ ביריש״)

 תכאלמ / !רחש םע רבגה ארקי אושל ׳ תחנב / ומדבו ,תונחוטה ,ןהידיל החונמ ויה״]
 / ,םייחירה ילגלג לע לק שיח הנצפקת וישכעו / ,התושעל תופמינה לע הדקפ 1אד — תומלעה

 הבה / .םייחלרה ינבא סמוע תא לגעמב ובבוסיו / ,ןפואה־יבלש ודערמ םיריצה ועוניש דע
 [".הלאה ובל הקינעה ,תורושתל חומשל / למע אלב לכונו ,וניתובא ייה היחבו
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 יסהיה דרעה־ףדוע לש ורוציי

 וז תואיצומ ויהי הדובעה תויביסנטניאו הדובעהרבוי לש ותוטשפתה ךליאו ןאכמש
 *תגרד תשלחה םע אלא המאתהב האב הניא הדובעה־םוי תכראה :רומאל ?וז תא

 המאתהב האב הניא תרבגומ תויביסנטיא־תגרד ,ךפיהלו !הדובעה לש תויביסנטניאה
 ־דמעמ לש ותודרמתה הגרדהב הכלהו־השעגשמ .הדובעהרנוי לש ורוציק םע אלא
 ליטתו הדובעה־םוי תא קוחה םעטמ תרצקמ אהתש ,הנידמה תא התפכו םילעופה

 ותוא :רמוא הווה ? שממ תשורחה־תיב לע הליחת ןיקת הדובע־םוי לש הבוחה תא
 ־םוי הכראה ידי־לע ךרע־ףדוע לש רבגומה רוצייה דימתל תחא קספנשמ ,עגר
 רוצייה לע ותרכה אולמבו וחוכ לכב לפנתהו ןוהה דמע ךליאו ןאכמ — הדובעה
 לח הז םע .תונוכמה־תכרעמ לש התוחתפתה תצאה ידי לע יסחי ךרע־ףדוע לש
 ־ףדוע רוצייל דותמה דמוע ללכ־ךרדב .יסחיה ךרעה־ףדוע לש ויפואב םג יוניש
 םירישכמ הדובעה לש יביטקודורפה חוכה תרבגה ידי לע :ךכ לע יסחיה ךרעה
 םדוקמכ וישכע םג .ןמז ותואבו הדובע־תעקשה התואב רתוי רצייל לעופה תא
 ־ךרעש יפ לע ףא — ופוג ךרע ותוא תללוכה־תרצותל הדובע־ןמז ותוא ףיסומ
 דרוי ךכיפלו ,שומיש־יכרע רתויב וישכע גצוימ ,וניעב־דמוע ראשנש ,הז ןיפילח
 הדובעה־םוי לש ורוציקש העש ,רבדה ןכמ הנוש םלוא .הדיחי־הרוחס לכ לש הכרע

 יביטקודורפה־חוכה תוחתפתהל המוצע הפיחד שמשמ אוהש םע ,קוחה ףקותב

 חדובע־תעקשה :לעופה לע ליטמו־הפוכ אוה ,דז םע ירה ,רוצייה־יאנתב ןוכסחלו

 תויבובקנה אולימב רתי־תופיפצ ,הדובעה־חמ לש רבגומ חותימ ,ןמז ותואב תלדגומ
 וימוחתב אלא הגישהל ןיאש ,תאזכ הגרדב הדובעה־תוסיחד ,רמולכ ,הדובעה־ןמז לש

 — םיוסמ ןמז־קרפ ךותל הבורמ הדובע־תומכ לש וז הסיחד .רצוקמ הדובע־םוי לש

 :הדימה דצב .רתוי־הלודג הדובע ־תומכ :תמאב איהש המ תקזחב וישכע הל לקשמ

 התוסיחד־תגרד :הדימה וישכע האב — ״תוטשפתה לש לדוג״ אוהש ,הדובע,־ורמז

 הקיזחמ תועשה רשע ןב ׳הדובע,ד־םוי לש רתוי־תיביסנטניאה העשה .157הדובעה לש
 הקיזחמש ,ךכמ רתוי וא רועיש ותואב ,עקשומ הדובע־חוכ ,רמולכ ,הדובע וישכע
 התרצות ךרע :ךכיפלו .תועש הרשע־םיתש ןב הדובע־םוי לש רתוי־תיבובקנה העשה
 ותואב — רתוי־תויבובקנה תועש 11/־ לש תרצותה־ךרעכ [תיביסנטניאה העשה לש]
 תמחמ יסחיה ךרעה־ףדוע לש ותיילעמ ונתעד חיסנ םא ףאו .ךכמ רתוי וא רועיש
 ־ףדוע לש תועש 3ג/3 ,לשמל ,וישכע תוסינכמ ,הדובעה לש רבגומה ינרציה־חוכה
 וסינכהש ,ןוהה־לעבל ךרע־תומכ התוא תיחרכה הדובע לש תועש 62/3 לכל הדובע

 .תיחרכה״הדובע לש תועש 8 לכל הדובע־ףדוע לש תועש 4 םדוקמ

 ז הדובעה לש היצאקיפיסנטניאה הלח דציכ :וישכע הלאשה תלאשנו
 יכ ,וילאמ רבתסמה קוחב הדוסי רצוקמה הדובעה־םוי לש הנושארה האצותה
 ךותב :ךכיפלו .ותלועפ־ןמזל ךופה סחיב דמוע ,דדובעה־חוכ לש ותלועפ־־רשוכ
 תוהשב םידיספמ רשא תא חוכה לש ועוציב תגרדב חיורמ התא םימיוסמ תולובג

 רוציי־יפנעב תודובעה לש תויביסנטניאב םילדבה־ייוניש ללכ דרדב םילודש ןבומכ 157

 ינל־תוביסנ ידי לע םתצקמב ,תימס .א רבכ חיכוהש יפכ ,םינזאתמ ,דלא םילדבה .םינוט
 אלא ,ךרע־תדיזנכ ,הדובע,ד־ןמז לע העפשה דכל ןיא ןאכ ףאו .הדובע לש גוס לכל תודחוימה
 םיאיצומו הז תא הז םירתוס — םייוטיבכ םיגצוימ יביסנמסקאהו יביסנטניאה לדוגהש תמיא־לכ

 .הזנצט הדובע־חומכ התואל — הז תא ,דז
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 הלודגה היישעתהו תונוכמה ןונגנמ .13

 ידי לע ןוהה גאוד ךכל — הדובע־חוכ רתוי תמאב ליעפמ לעופהש .םנמאו .ותלועפ
 וביא תובובמזז־ןובגנמש ,תורדקה־תיישעתב ןוגכ ,תתוטקאפננאסב .158םולשתה דותמ
 תגהנה םע תכתוח ההכוה חכוה .דבלב דיע־לק דיקפת וא ,דיקפת םוש ןהב אלממ
 תא אילפהל דע הלעמ הדובעה־םוי לש ורוציק םצע יכ ,תשורחה־יתבל קוחה
 תשורחה ־תיבב ולאו .159הצרמו התופיצר ,הרדס ,התרוצ־ןויוש ,הדובעה לש התוניקת
 הפוצרה העונתב לעופה לש ותולת ןכש ,קפסב־תלטומכ וז האצות התארנ שונזנ
 ־הדמעשכ ,ךכיפלו .רתויב־תיבדפק תעמשמ ןמזמ ןאכ הרצי הנוכמה לש תיתרוצ־דחהו
 טעמכ היישעתה ילעב וזירכה ,תועש 12־מ הטמל הדובעה םוי תדרוה 1844 תנשב ןוידל
 הריתי הדפקה םידיפקמ ויה תשורחה־יתב לש םינושה םירדחב םהיחיגשמ" יכ ,דחא־הפ
 םילעופה דצמ בלה־תמושתו תורעה תדימ" יכ !״הלטבל םנמז ואיצוי אל ׳םיידי״דש

 ("!;6x1 116^610יז 01 ¥1£11א1106 311<1 3,11;@נ׳11:1011 0111116 ק&מז 0£ 1116 ו¥011{1מ611")

 ־ץנגנמ לש ותוריהמ ןוגכ ,םיאנתה ראש לכש ,חינהל םאו •,״התולעהל ןיאש טעמכ
 יוארכ־להונמ תשורח־תיבב יכ ,תווקל רחש לכ ןיא בוש" ,ודמעי םניעב ,תונוכמה
 166"םילעופה לש תרבגומ בל־תמושת ךותמ איהש לכ הבושה האצות גישהל ןתינ
 דנדרג .ר רמ דיבעה 1844 לירפאב 20־מ לחה .תונויסנ ידי לע השחכוה וז הזרכה
 ,םויב תועש 11 קר ןוטסירפב ולש םילודגה תשורחה־יתב ינשב רשא וילעופ תא
 תומכ התוא" הגשוה יכ ,האצותה התלגתנו הנש הרבע טעמכ .תועש 12 םוקמב
 הדובע־רכש הדובע־תועש 11־ב וחיורה םללכב םילעופהו ,ריחמ ותואב תרצות לש
 תונויסנה לע ןאכ ינא חסופ .161"תועש 12־ב ןכל םדוק וחיורהש רועיש ותואב
 לש תוריהמה תפסותב ויה םיכורכש םושמ ,ץופינהו הייווטה תוקלחמב ושענש
 הב םיווט ויה ךכ לע ףסונש ,הגיראה תקלחמב הז דגנכ .(2%־ב) תונוכמה־ןונגנמ
 םינפ םושב — הנפואה ןוימד יפל ,תולק ,תוירויצ תורוחס לש םינוש םינימ המכ
 ראונאיב 6־מ" :התיה האצותהו .םייביטקייבואה רוציי,ד־יאנתב יוניש לכ לח אל
 לש עצוממה הדובעה־רכש היה ,תועש 12 לש הדובע־םויב ,1844 לירפאב 20 דע
 ־םויב 1844 ינויב 29 דע 1844 לירפאב 20־מ ;עובשל םיסנפ 1!/2 .ליש 10 לעופ
 .16*"עובשל םיסנפ 3נ/2 .ליש 10 עצוממה הדובעה־רכש היה ,תועש 11 לש הדובע

 םתדמתה תמחמ קרו ,תועש 12־ב ןכל־םדוק רשאמ רתוי תועש 11־ב ורצוי ןאכ
 םילעופהש דועב .םנמזב וגהנש ןוכסחהרהדימו םילעופה לש הרידסהו הריתיה
 תומכ התוא ןוהה־לעב לביק ירה ,יאנפ לש תחא העש וחיורהו רכש ותוא ורכשנ
 ועצוב הלאב־אצויכ תונויסנ .תחא העשל רכו ,זאג ,םחפ תאצוה ךסחו תרצות לש

 .163החלצה התואב ורתכוהו — ןוסק׳ג תא םקורוה םינודאה לש תשורחה־יתבב

 .תיששה השרפב רבסותש ,הרוצ — הדיחי־יפל־רכשה ידי לע דוהיב 158
 ״.1865 .טקואב 31־ל ,ר״ההתב יחקפמ לש תוח״וד״ האר 150

 ,״1845 לירפאב 30־ב המייתסנש הנשה עברלו 1844־ל ,ר״חהתב יחקפמ לש תוח״וד״ 160
 .21 ,20 דנע

 ורועיש יולת היה בוש ,וניעב דמוע ראשנ הדיחי־יפל רבשהו ליאוה .19 ׳מע ,םש 161
 .תרצותה לש התומכב יעובשה רכשה לש

 .22 ׳מע ,םש םש 162
 — ״ונא״ .הלעמל ורכזנש םייוסינב בושח דיקפת אלימ ירסומה דוסיה .21 דנע ,םש 163
 ונא םיוושמ ,רתוי ונילע הבוט ונחורו םידבוע" — תשודחה־יתב חקפמ ינפב םילעופה וזירכה
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 יסחיה ךרעה־ףדוע לש ורוציי

 יאנתה תא לכ־םדוק רצוי הז רוציק — הדובעה־םוי לש ,ורוציק השענשמ,

 ליעפהל לעופה לש ונורשכ תא אוה חתפמ ,רמולכ ,הדובעה־־תוסיחדל יביטקייבוסה
 ןוהה ידיבש הנוכמה תישעג ירה ,קוחה םעטמ הייפכ — סיוסמ ןמזב חוכ רתוי
 ותואב הדובע רתוי טוחסל ידכ ,יתטיש שומיש וב םישמתשמש יביטקייבוא יעצמאל
 ךותו תונוכמה לש ןתוריהמ תאלעה ךות :םיכרד יתשב תעצובמ וז הטיחס .ופוג ןמז
 ,ונייה ,ופוג לעופ ותוא לש ותחגשהל ןותנה חונוכמהךונגנמ לש ופקיה תבחרה

 וקלחב ,שרדנ תונוכמה־ןונגנמ לש רתוי ללכושמ הנבמ .ותלועפ הדש תבחרה םע

 ־יסנטניאל יאול־תעפותכ וילאמ אוה לח וקלחבו ,לעופה,לע ץחלה,תא תוברהל ידכ

 גהניש ,ןוהה־לעב תא הפוכ הדובעה־םוי ליבשב גייסהש םושמ ,הדובעה לש היצאקיפ

 רפסמ תא הלעמ רוטיקה־תנוכמ לש הלולכיש .רוצייה־תואיצוהב, הרומח תויקשמ
 ־לודג ןוכסח תמחמ ,אוה רשפאמ הז םעו ,הקד לכב הלש הנכובה לש היתושקה

 תכורצתש דועב ,בחר רתוי ףקיהב םזינאכמ ופוג עונמ ותואב עינהל ,חוכב רתוי

 םיניטקמ הרבעהה־םזינאכמב םירופישה .תדרוי ףא םימעפלו ,תדמוע הניעב םחפה
 ינרדומה תונוכמה־ןונגנמ תא ךכ לכ טלוב ןויצ ןייצמה הזו — ןכו ,ךוכיחה תא

 ,םילגה לש לקשמה תאו רטוקה תא םה םיתיחפמ — םדוקה ןונגנמה ןמ לידבהל

 םירופישה :הנורחאלו .ךלוהודוחופ םומינימ ידיל דע ,םינטקה םע םילודגה
 תבחרתמו ותוריהמ הלועש דועב ,ופקיה תא םיטעממ הדובעה־תונוכמ לש ןונגנמב

 ,הנוכמה־דלש םע דחי ,םה םילידגמש וא ;ינרדומה רוטיקה־רונמב .ןוגכ ,ותלועפ

 וא ;הייווטה־תנוכמב ןוגכ ,תאשונ איהש הדובעה־ילכ לש םרפסמו םפקיה תא
 ,םישגרומ־יתלב םייוניש ידי־לע הלא םילכ לש העונתה־רשוכ תא םה םילעמש

 עצמאב ותאצמא םעש [861£30<נ111^מ1ט16] יטאמוטואה ׳,דרפ״ב ןוגכ ,םיטרפה הנבמב
 ג/5 ידכ םיכלפה לש םתוריהמ התלע םישימחה תונש

 .1833 תנשב הילגנאב ולח תועש 12 לע ותדמעהו הדובעה־םוי לש ורוציק

 ־יתבב התע תישענה הדובעה" :םילגנאה םינתשרחה דחא ריהצה 1836 תנשב רבכו
 ינפל בצמה לא האןשהב — םדוק הליגר התיהש וזמ הברהב הלודג תשורחה
 םע הריתי תוליעפו הבורמ תעד־תניתנ תשרדנש ךותמ ...הנש םיעברא וא םישולש

 דרול הלעה 1844 תנשב .164"תונוכמה־ןונגנמל תנתינה תוריהמ לש ברה לודיגה

 וכמתנש םיאבה םירבדה תא םירחבנה תיב ינפל ,ירובסטפש דרול תעכ ,י י ל ש א
 :תודועתב

 יפ הלודג ,ונימיב התוא םיעצבמ היישעתה־יכילהתב םיקוסעהש הדובעה"
 ,לעפמ עציב תוגוכמה־ןונגנמש ,יאדו .הלא תולועפ לש ןתליחתב התיחשמ השולש

 אלפ הז האר םלוא ;םדא ינב םינוילימ לש םירירש םישרדנ ויה ונעמלש
 םיפופכה םישנאה לש םתדובע תא המכו המכ יפ םג לידגה אוה :(ס1־ס<ג!£1ס1ן31ג0

 תייווטל ׳תודרפ, גוז ירחא הביקע לש הדובעה ...תומויאה ויתועונת לש ןתורמל
 1815 תנשב הכירצמ התיה — הדובע־םויל תועש 12 ונבשחב — 40 ׳םמ הנתוכ

 תוצילעו תוליעפ לש חודו ,ברעב ןאכמ תאצלו־םידקהל — סדפה תא וניניע דגנל דימת
 ,הקיתוה "די״ל דעו רתויב ריעצה טקלמה־דזועה ןמ תשורחה־תיב לש וללח לכ תא תאלממ

 ' .(םש) ״.ורבח ידיב שיא עייסל ונא םילוכי ןכו

 .32 ׳םע ,1836 ןודנול ,״תשורחה־יתב תטיש לש הכלהמ״ :ן ד ל י פ ן ה ו ,ג 164
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 ירחא הביקע ךות רובעל ךירצש ׳הז קחרמ הלע 1832 תנשב .ןילימ 8 לש הכילה
 תופוכתו ,ןילימ 20 לש ךלהמל ,הנתוכ־יטוח לש רפסמ ותוא תייווטל ׳תודרפ, גוז
 ךסבו ,םויב םיחתמ 820 ׳דרפ, לכב הלות הווטה היה 1815 תנשב .ןכמ הלעמל ףא
 ,םיחתמ 2200 ׳דרפ, לכב הלות הווטה היה 1832 תנשב .םיחתמ 1640 םויה ךשמב לכה

 םירקמבו :םיחתמ 4800 לכה־ךסבו ,םיחתמ 2400 — 1844 תנשב ; 4400 לכה־ךסבו
 הדועת ידיב ...רתוי דוע הלודג תשרדנה (£11104111( 0( 1£11נ01!1י)הדובעה תומכ םידחא
 — יביסרגורפ לודיג הלדג הדובעה יכ ,רהצומ הבו ,1842 תנשב יל האצמוהש ,תרחא

 תומכ הלדגוהש םושמ םג אלא ,לודג רתוי קחרמ רובעל ךירצש םושמ קר אל
 םושמ :ןכמ הלודגו !תיסחי הדימב םיידיה ותחפש דועב ,תורצוימה תורוחסה
 רתוי השקש רתוי עורג גוסמ הנתוכב ,בורה לע ,הייווטל וישכע םישמתשמש
 תושעל דחא שיא לע .הדובעב הלודג היילע הלח ץופינח־תקלחמב ףא ...הדבעל
 ,הגיראה תקלחמב .םילעופ ינש ןיב התוא םיקלחמ ויה ןכל־םדוקש ,הדובע וישכע

 םינשה ךשמב הדובעה הלדג ...םישנ םבורב ,בר רפסמב םילעופ הב םיקוסעש
 .הייווטה־תונוכמ ןונגנמ לש תוריהמה לודיג תמחמ ,םימלש 10%, ידכ תונורחאה

 ןרפסמ הלע 1843 תנשב ,(113111£8) םיטוח־תועקפ 18.000 עובשב ווטנ 1833 תנשב
 60 רוטיקה־רונמב (מ101מ3) תוריקנ־תושיקנה רפסמ .דיה 1819 תנשב .21.000־ל

 לש המוצע היילע םושמ ךכב שיו — 140־ל ןרפסמ הלע 1842 תנשבו ,הקדל
 .165"הדובע

 לש ונוטלש ימיב 1844 תנשב רבכ הדובעה הגישהש ,וז האלפומ המצוע רואל
 :ורמאש םילגנאה היישעתה־ילעב לש םתרהצה תקדוצש היה המדנ ,תועשה 12־קוח

 ךמזב תפסונ התחפה לכ ךכיפלו ,איה תירשפא־יתלב הז ןוויכב תפסונ תומדקתה לכ
 םינוכנ — ויה םינוכנ הלא םיקומינ םנמאש .רוצייה תתחפה םע תיהדזמ הדובעה
 ןמז ותואב ןתינש ,תעדה־יוליגב אצומ התא ךכל הלועמ החכוה — ןיע־תיארמל
 תואיל־אלל רקבמ ותוא ,ר נ ר ו ה ד ר נ ו א י ל תשורחה־יתב לע חקפמה ידי־לע

 :םינתשרחה לש

 ותוריהמ ידי־לע רקיעב תרדסומ תויהל הכירצ תרצוימה תומכהש ןויכמ ,וישכע"
 ןונגנמ עינהל ,חרכהב ,תשורחה־תיב לעב לש וניינעמ ירה ,תונוכמה־ןונגנמ לש
 הרימש :םיאבה םיאנתה לא םיאתהל היושע איהש לכ ,תוריהמה לובג הצק דע הז
 הרוחסה לש התוכיא לע הרימש !ידמ־ריהמ לוביח ינפמ תונוכמה־ןונגנמ לע
 ,וזמ הריתי תוצמאתה אלב העונתה ירחא בוקעל לעופ לש ורשכו !תרצוימה
 תכל־קיחרהש אצומ תשורחה־לעבש ,עראי תופוכת ...הב דימתהלו דימעל לכויש
 ,תרבגומה תוריהמה דגנכ םילוקש העורג הדובעו תונוכמה לוקלקש ,הדימה לע רתי

 ךותמ יכ ,הנקסמ ידיל יתאב ןאכמ .ודעצ תא ןתמל סונא אוה ירהו — ןכמ רתויו
 רשפא־יא בוש ,ירשפאה םומיסקאמה תא אצמי יאדו ןובנו ןדקש היישעת־לעבש
 ,לעופהש ,יתרעיש דועו .תועש 12־ב םירציימש וז תומכ תועש 11־ב רצייל היהי

 אהיש ,תורשפאה לובג הצק דע ץמאתי ,תונלבקב־הדובע יפל ורכש תא לבקמה

 .האלהו 9—6 ׳מע ,1844 ןודנול ,״תועשה־רשעל קוחהדועצה״ :יילשא דרול 105
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 ףא לע ,אופיא ,קיסה ר ברו ה .166"תמדוקה המצועה תגרדב דימתהל וחוכב
 תועש 12־ונ הטונל הדובעה־םוי לש תפסונ התחפהש ,׳ובו רבדרג לש םהיתונויסג

 תא ומצע אוה איבמ םינש רשע רובעכ .167תרצותה תומכ תא תיחפתש החרב־לע
 לש ותושימג לע יוארכ זא דמע אל המכ דע ,רבדל היארכ 1845 תבשמ ויתוקפס
 ־םוי לש ורוציק םעש ,ישונאה הדובעה־חוכ לש ותושימג■ לעו תונוכמה־ןונגנמ■

 .תלוכיה הצק דע דחא בצקב םהינש םיכלוהו־םיחתמנ הייפכ לש ףקותב הדובעה

 10 לש קוחה הילגנאב גהנוהשמ ,1847 רחאלש■ הפוקתל וישכע הנפנו ואוב ־
 .ןתשפו ישמ ,רמצ ,הנתוכ לש תשורחה־יתבב תועש■

 ׳דרפ, תייווטמבו ,םיבוביס 500־ב הלדג ׳דרט, תייווטמב םיכלפה תוריהמ"
 1839 תנשב ,רתיהש ,׳דרט/־יכלפ לש םתוריהמ ,רמולכ ?הקדל םיבוביס 1000־ב

 /דרפ,־יכלפ לש ולאו ,5000 ידכ (1862 תנשב) וישכע הלוע ,הקדל םיבוביס 4500׳
 איה תפסונה היילעה ;הקדל םיבוביס 6000 וישכע הלוע םיבוביס 5000 ,רתיהש
 יללכה־סדנהמה ,ת י מ ם א ג ם מ י י ׳ג .168 "1/־ ינשה הרקמבו ,ג/10 ןושאר הרקמב
 רנרוה דרנואילל ובתכמב טריפ ,רטס׳צנאמל הכומסה טפורקירטאפמ םסרופמה
 רחאל .1852—1848 םינשב רוטיקה־תנוכמב ושענש םילולכשה תא 1852 תנשמ
 הקיטסיטאטסב ןמזה לכ וכירעהל םיכישממש רוטיק לש םוס־חוכ יכ ,ריעהש
 ילאנימונ אלא וניא בוש ,1691828 תנשמ ותלועפ יפל תשורהה־יתב לש תימשרה
 ףיסומ אוה ירה—יתימא,ד־חוכל [סקדניא] ךירעמ שמשל אלא לוכי וניאו דבלב
 ופוג לקשמ ותואמ רוטיק־תונוכמ לש ןונגנמ ךותמ יכ ,חוטב ינא" :ראשה ןיב ,דמואו
 ןתוא םירקמ הברהבו ,עצוממב הדובע וא תוריש רתוי 50%,תוחפל תעכ םיגישמ ונא
 תוקפסמ ויה הקדל לגר 220 לש תמצמוצמה תוריהמה ימיבש ,ןפוג רוטיקדוונוכמ
 לש תינרדומה רוטיק,ד־תנוכמ ...םוס־תוחוכ 100 ידכ דע וישכע תולעמ ,סוס־תוחוכ 50
 ,ןכל־םדוק רשאמ הלודג רתוי הברה המצועב וישכע העינהל רשפא סוס־תוחוכ 100
 יפ לע ףא ...רכו רוטיק,ד־ידוד הנבמבו לוביק,־דדויבב ,הינבמב םילולכשל תודות
 ,תומדוק תופוקתב ומכ םיידי לש ומצע רפסמ ותוא קסעומ סוס־תוחוכ לא סחיבש
 ־יתב וקיסעה 1850 תנשב״ .1,11״םיידי תוחפ תוקסעומ תונוכמה־ןונגנמ לא סחיב ירה
 לש םתענהל םיילאנימונ םוס־תוחוכ 134.217 תדחואמה הכלממה לש תשורחה
 33.503.580 םיכלפה רפסמ היה 1856 תנשב .םילונ 301.495־ו םיכלפ 25.638.716

 .20 ׳מע ,״1845 לירפאב 30־ל ר״חהתב יחקפמ לש תוח״וד״ 166
 .22 ׳מע ,םש 167

 .62 ׳טע .״1862 .טקואב 31־ל ר״חהתב יחקפמ לש תוח״וד 168
 מ61נ111י11"] יראטנמאלדאפה םוכיסה" םע הנתשנ הז רבד 169

 ־חוכ םוקמב תוינרדומה םימה־תונחטו רוטיק,ד־תונוכמ לש ישממה סוסה־חונ אב ןאכ .1862־מ
 םיליפכמה םיכלפה תא רתוי םיבברעמ ןיא ןכו .(317 ׳םע ׳א 109 הרעה ׳ר)ילאנימונה סוסה
 ףסונ ;(1856־ו 1850 ,1839־מ [1161:111:118] םימוכיסב וגהנש יפכ) שממ הייווט,ד״ירושיכ םע
 וליחתהו ,רמצל תשורחה־יתבב ["81£8"] הדירקה־תונוכמ רפסמ תא ח״ודל ופריצ ךכ לע
 התשפ דוביעל תשורח־יתב ןיבל ,דחא דצמ םובנקו הטוי דוביעל תשורח־יתב ןיב םילידבמ
 .םייברג־תגירס לש ףנעה תא ,הנושארה םעפה וז ,ח״ודה ךותב וללכ ףוסבו ;ינשה דצהמ

 .11 ׳טע ,״1856 .טקואב 31־ל ר״חהתב יחקפמ לש תוח״וד״ 170
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 ¬ימונה סוסה־תוחוכ לש תשרדנה המצועהש ,בושחנ-םא .369.205 םילונה רפסמו

 םלוא .םוס־תוחוכ 175.000 וישכע םישרדנ ויה ,1850 תנש לש וז הראשנ םיילאנ
 אלא וניא 1856 תנשל [מ611געמ.נ תימשרה הקיטסיטאטסב השעמל ןמוסמה חוכה
 תשורח־יתב שורדל םיכירצ ויהשמ הלעמלו 10.000־ב תוחפ :רמוא הווה ,161.435
 תודבועה" .171"1850 תנשמ הקיטסיטאטסה דוסי לע בושיחה יפל 1856 תנשב
 תטשפתמ היישעתה־תטיש יכ ,תודיעמ (1856 תנשמ) הקיטסיטאטסה ידי לע ולגתנש
 ;תונוכמה־ןונגנמ לא סחיב תחופ תודבועה םיידיה רפסמ ...יכ !הבר תוריהמב

 דבכ לקשמ עינהל ,םירחא םידותמו חוכב ןוכסח תמחמ ,תלגוסמ רוטיקהדונוכמ יכ
 ,רוצייה ידותמבו חונוכמה־ןונגנמב םילולכש םע יכו !תונוכמ־ןונגנמ לש רתוי

 רשפא םירחא םימרוג ינימ לכ ידי־לעו תונוכמה ןונגנמ לש תוריהמה תלדגה םע
 לכמ תונוכמב ולחש םילודגה םילולכשה" .172"הדובע לש תלדגומ תומכ קפסל
 ־םוי רוציקש ,רבדב קפס לכ ןיא .ינרציה ןחוכ תא דואמ הברהב ולעה םינימה
 רתוי תיביסנטניאה ותוצמאתה ןכו ,וללה .הלא םילולכשל הפיחד שמיש ..,הדובעה
 (הששמ דחאב וא תועש יתשב) רצוקמה הדובעה־םויבש ,ךכל ומרגש םח ,לעופה לש

 .173"רתוי ךורא הדובע־םויב ןכל־םדוק םירציימ ויה רשא תא תוחפל םירציימ

 רתוי־יביסנטניאה ולוצינ תמחמ היישעתה־ילעב לש םתודשעתה הלדג המכ דע
 לש עצוממה יתנשה לודיגהש ,דבלב וז הדבוע רבכ הדיעמ — הדובעה־חוכ לש
 ולאו ,32 — 1850 דע 1838־מ םינשב היה ׳וכו רמצל םיילגנאה תשורחה־יתב

 .86 — 1856 דע 1850־מ םינשב

 ,1856—1848 םינשה 8־ב תילגנאה היישעתה לש התומדקתה ,דתיה הלודג םאו

 אישה הברהב ךכ לע הלע דוע — תועשה 10 ןב הדובעה־םוי לש ונוטלש ימיב
 ,לשמל ,ישמה־תיישעתב .1862—1856 ,ךכ־רחא ואבש םינשה שש תפוקתב גשוהש

 םילונ :1856 תנשב !1.388.544 :1862 תנשב ,1.093.799 םיכלפ :1856 תנשב
 תנשבו ,56.131 םילעופה רפסמ : 1856 תנשב הז דגנכ .10.709 :1862 תנשבו 9260
 ,15,6%: םילונה לשו 26,9%, התיה םיכלפה רפסמב היילעהש ,אצמנ .52.429 :1862

 תשורחה־יתבב ושמתשה 1850 תנשב .7%, ידכ םילעופה רפסמ תחפ ןמזב־ובו
 היילע) 1.234.549־ב 1856 תנשב ,םיכלפ 875.830־ב [>0ע81;6(1011113] רמצ־יגיראל
 תא הכננ םא םלוא .(2,7%־ב הדירי) 1.289.172־ב — 1862 תנשבו (51,2%,־ב
 ירה — 1862 תנש לש אלו 1856 תנש לש ןובשחב םיאצמנש ,םילופכח םיכלפה
 תוריהמ ךליאו 1850 תנשמ הלפכוה הז דגנכ .ביצי טעמכ םיכלפה רפסמ ראשנ
 דמצ־יגיראל תשורחה־יתבב רוטיקה־ילונ רפסמ .םיבר םירקמב םילוגהו םיכלפה
 .43.048 — 1862 תנשבו !38.956 — 1856 תנשב !32.617 ידכ 1850 תנשב הלע

 תנשבו ! 87.794 — 1856 תנשב !םילעופ 79.737 — 1850 תנשב :םיקוסע ויה םהב
 — 1850 תנשב :םינש 14־מ הסמל םידלי ויה םהיניב םלואו .86.063 — 1862

 .15 ,14 ׳טע ,םש 171

 .20 'מע ,םש 172
 לירפאב 30־ל ׳וכו תוח״וד" הוושה .10 ,9 ׳מע ,״1858 .טקואב 31־ל ׳וכו תוה״וד״ 173

 .האלהו 30 ׳טע ,״1860
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 רפסמש יפ לע ףא :אצמנ .13.178 — 1862 תנשבו ;11.228 — 1856 תנשב ;9.956
 םילעופה לש ללוכה־רפסמה דרי — 1856 תמועל 1861 תנשב הברהב לדג םילונה

 .174הלע םילצונמה סידליה רפסמו םיקסעומה
 םיחילש" :רומאל דנ ארפ טנמאלראפה רבח ריהצה 1863 לירפאב 27־ב
 הדובעה יכ ,יל ועידוה ,םמשב רבדמ יבאש ,ריישי׳צבו ריישקנאלב תוזוחמ 16 לש
 .תובובמהךובגעבב םילולכשה ןמ האצותכ ,תדמתמ היילעב תאצמנ תשורחה־יתבב
 וישבע שמשמ .רז תחתו ,םילוג יבש םישמשמ םירזוע יבשו דחא לעופ ויה הליחתמ
 שמשמ דחא שיאש ,ללב רידנ רבד הז ןיאו ,םילונ השולש םירזוע אלב דחא שיא
 הרשע־םיתש■ וישכע תוקחדנ ,תוחכומ תודבוע ךותמ הלועש יפכ .םילונ העברא
 המצעו הלדג המכ ,וילאמ רבתסמ ןאבמ .תוזופו תועש וס ךותל הדובע תועש

 .175"תונורחאה םינשה ךשמב תשורחה־תיבב לעופה לש ותעיגי
 קדצבו ,ללהה תא רומגל ופעיי אל תשורחה־יתב יחקפמש יפ לע ףא :ךכיפלו
 םה ירה — 1850ד 1844 תנשמ תשורחה־יתב־יקוח לש תואנה תואצותה לע ,רומג
 ,הדובעהדוויביסנטניא ידיל איבה רבכ הדובעהרנוי לש ורוציקש ,תאז לכב ,םידומ
 םצע תא סורהל ידכ ,רמוא הווה ,םילעופה לש םתואירב תא סורהל ידכ המע שיש
 לש בצמ שרדנ ישמלו רמצ־יגיראל ,הנתוכל תשורחה־יתב בורב" .הדובעה־חוכ
 ,תונוכמ,ר־ןונגנמ לע ךרוצה־יד חיגשהל םילגוסמ ויהי םילעופהש ידכ ,ךרפמ יוריג
 קוחר אל יכ ,יל המדנו ;תונורחאה םינשב ךכ לכ הבורמ הדימב השחוה ןתעונתש
 ,תואירה תולחממ התומתה לודיג ותואל תוביסה תחא שמשמ ,דז בצמש ,יאדוה ןמ
 ןמ הלטינשמ .178"הז אשונ לע ולש ןורהאח ןובשחודידב ואהנירג ר״ד ןייצש
 ותמגמ ירה ,הדובעה־םוי תכראה לש תורשפאה דימתל תחא קוחה ידי־לע ןוהה
 ,הדובעה לש תויבימנטנייאה־תגרדב תיתטיש היילע ידי־לע התןר ול דומעתש ,איה
 ־חוב לש הריתי הטיחס לש יעצמאל ול ךפהיי תונוכמהךונגנמב רופיש לפשו
 התואל ,חרכהב ,ףוחדל בוש הדיתע וז המגמ יכ ,ךכב קפס לש ץמש ןיאו ; הדובעה
 .177הדובעה תועש לש השדח התחפה דוע עונמל היהי רשפא־יא חבש ,הנפמ־תדוקנ
 ,ונימי דע 1848 תנשמ תילגנאה היישעתה לש תומדקתהה־תרעס :ינשה דצמ

 —1833 ןמזה־קרפ לע האישב הלוע ,תועש 10 ןב הדובעה־םוי לש תפוקתב ,רמולכ
 הנורחאה התלעשמ רתוי הברה — ,תועש 12 ןב תדובעה־םוי לש הפוקתה איהו ,1847

 .נ30־ו 100 'מע ,״1862 .טקואב 31־ל רכו תוח״וד" 174
 ,ינרדומה רוטיקה־רונמ לש סופיטה ןמ ,םירונמ ינשב עובשב תועש 60 דבועה גרוא 175
 רוטיקה־רונמב ולאו ;םיעובק בחורבו ךרואב םיוסמ הרוחס־גוס לש תודיחי 26 וישכע ןיקתמ
 רבכ ודרי תאזכ הדיחי לש הגיראה־תאצוה .הלאב תודיחי 4 אלא ןיקתמ היה אל ןשיה.

 .סנפ 5נ/8'ל סנפ 9 .ליש 2־מ — 1850 תונשב
 השולש ודי־לעו דחא הווט תאמ שדדנ אל (1841) הנש 30 ינפל״ /ב הרודהמל הפסות
 וישכע .םיכלפ 324—300 ןהב ויהש דבלב 'תודרפ, גוז לע חיגשהל אלא םיטקלמ־םירזוע
 םיטוח רציימ והירהו ,םיכלפ 2200 לע ,םיטקלמ־םירזוע 5 לש םעויסב ,חיגשהל וילע (1871)
 ־יתב לע חקפמ ,וויירגדר רדנסכלא) ״.1841 תנשבמ רתוי םימעפ עבש תוחפל

 (.1872 ראונאיב 5 ,״תויונמאל הרבחה לש חעה־בתכ״ב ,השורחה
 .26 ,25 ימע ,״1861 .טקואב 31־ל ר״חהתכ יחקפמ לש תוה״וד״ 176

 .הדובע־תועש הנומשל הלומעתה ריישקנאל ילעופ ןיב הליחתה (1867) םויכ 177
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 .הפוקתה איהו ,תשורחה־יתב לש .דטישה הגהנוה זאמ האמה־תיצחמ לש ןמזה לע
 .178לבגומ־יתלבה הדובעה־םוי לש

 ["נק*01;0ע168"] שממ ר״חהתב לש םתומדקתה תא םיארמ ןמקלד םיטעומה םירפסמה 178

 : 1848 תבשמ לחה [סמ11]6(1 ]£111£<ג0מב] תדחואמה הכלממב

 \ ; א ו צ י תומכ

1865 1860 | 1851 | 1848 ) 

103.751,455 
4.648.611 

2.015.237.851 

197,343.655 
6.297.554 

2.776,218.427 

143.966.106 135.831.162 
4,392,176 

1.543.161.789 1.091.373.930 

 הנתוכל תשורזז־יתב
 .... (םיטנופב) הנתוכי״יטוח
 .... (םיטנופב) .דריפתייטוח

 . . . . (םידראיב) הנתוכ־יגירא

36.777.334 
247.012.329 

31.210.612 
143.996.773 

18.841.326 
129.106.753 

11.722.182 
88.901.519 

 םובנקו התשפל תשורח־יחב
 .(םיטנופב) םיטוח
 .(םידראיב) םיגירא

812.589 
*2.869.837 

897.402 
1.307.293 

462.513 
1.181.455 

194.815 

 ישמל תשורח־יתב
 ,םיליתפ ,תרשרש־יטלח

 .... (םיטנופב) םיטוח

31.669.267 
278.837.418 

27.533,968 
190.371.537 

14.670.880 
151.231.153 

 רמצל תשורח־יתב
 (םיטנופב}םידוזשיםיטוחו רמצ־יטוח
 .(םידראיב) םיגירא

 ן (גנילרטש תורילב) ךרע :אוצי
1865 | 1860 | 1851 | 1848 ! 

10,351.049 
46.903.796 

9.870,875 
42.141,505 

6.634.026 
23,454.810 

5.927.831 
16.753.369 

 הנתוכל תשורזו־דוב
 .הבתוכייטוח

2.505.497 
9.155.358 

1.801.272 
 4י804.803

951.426 
4.107.396 

493.449 
2.802.789 

 םובנקו התשפל תשורח־יתב
 . םיטוח
 .םיגירא

768.064 
1.409.221 

826.107 
1.587.303 

196.380 
1.130.398 

77.789 
[510,328] 

 ישמל תשורזו־יתב
 . . םיטוח ,םיליתפ ,תרשרש־יטוח
 .םיגירא

5.424.047 
20.102.259 

3,843.450 
12.156.998 

1.484.544 
8.377.183 

776.975 
5.733.828 

 רמצל תשורח־יתב
 . , . םירוזש םיטוחו רמצ־יטוח

 וב וללכב אלו קו@0@ 900*״) גיראה־תווחס לש תומכה תא םידראיב ןייצמ הז רפסמ*
 .ל .א .מ ןוכמה ׳עה - םירחא םיגוסמ ישמ־יגירא

 ןודנול .13ד 8 7סמ ״.תדחואמה הכלממל תיטסיטאטס הריקס״ :םילוחכה םירפסה 7ר)

 (.1866ת 1861

 1850 ןיב ,זוחא 4־ב קר 1850־ל 1839 ןיב תשורחח־יתב לש םרפסמ לדג דיישקנאלב

 יתשב םיקסעומה םישנאה רפסמ ולאו ;זוחא 33־ב 1862־ל 1856 ןיב ,זוחא 19־ב 1862~ל

 הוושה .תיסחי הניחבמ תחפו ,תטלחומ הניחבמ לדג ,תחא לכ הנש הדשעידוחא תונב תופוקתה
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 תשורחהרוויב .4
 ־תטיש לש התופעתסה לע ,תשורחה־תיב לש ופוג לע ונדמע הז קרפ תליחתב
 ליבשב ישונאה רמוחה תא הברמ תונוכמה־ןונגנמ דציכ ,וניאר ןכ־ירחא .תונוכמה
 ימי לכ תא עיקפמ אוה דציכ ן םידליו םישנ תדובע *!םכנב ,ןוהה ידיב ולוצינ
 ,ותומדקתה דציכ ,הנורחאלו ; לובג אלל ,הדובעה־םוי תא וכיראהב ,לעופה לש וייח

 ,ךלוחו־תחופ ןמז ךשמב םימוצע םידממב תכלוהודדלדג תרצות קפסל תרשפאמה וז

 ־חוכ תא לצנל ,רמולכ ,הדובע רתוי ןמז־קרפ לכב םירזהל יתטיש יעצמא תשמשמ
 ותרוצב ,ותומילשב תשורחה־תיב לא םינופ ונא וישכע .הריתי תויביסנטניאב הדובעה

 .רתויב תללכושמה

 :ךכ ותוא ראתמ ,יטאמוטואה תשורחה־תיב לש הז ראדניפ ,דוי ר "ד

 םירגובמ לש ,םינוש םילעדפ־תודמעמ לש תווצמ הלועפ־ףותיש" אוה דחא דצמ
 תוענומה ,רוציי־תונוכמ לש תכרעמ תוצירחבו תוחמתהב םיתרשמה ,םיריעצו
 ,םוצע ןוטמוטבא" אוה ינשה דצמו ;"(ןושאר עונמ) יזכרמ חוכ ידיב הדמתהב

 ןעמל קסופ־יתלב םאתהב םילעופה ,םיילכשו םיינאכמ ,םינוש םירביא בכרומה
 רדסומה ,דחא עינמ־חובל םיפופכ הלאה םירביאה לכו ,ףתושמ ץפח לש רוצייה
 ונינפל הלוע ןושארה יוטיבה יפל .רקיע־לכ םיהדזמ םניא הלא םייוטיב ינש ".וילאמ
 ולאו ,ןוילע־טילש אשונ תניחב ,יתרבחה הדובעח־ףוג וא ,תווצמה ללוכה־לעופה
 ,אשונה אוה ופוג ןוטמוטבאה ינשה יוטיבה יפל ; אשומ תניחב ינאכמה ןוטמוטבאה

 לש םיעדומ־יתלבה וירביאל םיפרוצמ ,םיעדומ םירביא אלא םניא םילעופהו
 הפי ןושארה יוטיבה .יזכרמה עינמה־חוכל ,םינורחאה םע דחי ,םיפופכו ןוטמוטבאה
 ינייפוא ינשה יוטיבה ,םילודג םירועישב תונוכמ־ןונגנמב שומיש לש תורשפא לכל
 ליבשב אוה ינייפוא ךכו ליאוהו ,תונוכמה־ןונגנמב יטסילאטיפאקה שומישה ליבשב
 הנוכמה תא הביחב ראתל רוי הטונ םג ךכיפלו .תינרדומה היישעתה־תטיש
 .טארקוטואכ םג אלא ןוטמוטבאכ קר אל ,העונתה תעפוש הנממש ,תיזכרמה

 אוביר הבוט־חעיפשמה רוטיקה־תמצעמ הביבסמ תסנכמ הלא םימוצע םימלואב"
 .176"ןוצרמ־היתרשמ תואוביר

 תויזואוטריוה םג תרבוע ,הנוכמה לא לעופה ידימ הדובעה־ילכ רבועשמ
 םיישיאה םיגייסה ןמ ררחתשנ הדובעה־ילכ לש ותלועפ רשוכ .וזל הזמ ושומישב
 ־תקולח תססובמ וילעש ,ינכטה דוסיה לטב ךכ ידי־לע .םדאה לש הדובעה־חוכב
 ־םיחמומה םילעופה לש היכראריהה םוקמבש ירה .הרוטקאפונאמב הדובעה
 תשורחה־תיבב ,וישכע האב — הרוטקאפונאמל תינייפואה היכראריה — םעוצקמב
 םירזועהש ,תודובעה תא ,תחא המר לע דימעהל וא ,תוושהל המגמה ,יטאמוטואה

 תשורח תטלש ריישקנאלב .63 ׳מע ,״1862 .טקואב 31־ל ר״חחתב יחקפמ לש תוח״וד"
 דומעל לכונ — םיגיראו םיטוח לש יללכה רוצייב תספות איה יסחי םוקמ המ םלוא .הנתוכה
 היטוקסב ,םלווב ,הילגנאב הז גוסמ תשורחה־יתב לכמ :הלאה םירפסמה דותמ דכ לע
 ;םיזוחא 83,3 — םיכלפה לכמ ;םיזוחא 45,2 [ריישקנאל לש] הנובשח לע םיפקזנ דנאלריאבו
 ;םיזוחא 12,6 — םירונמ םתוא עינמה רוטיקהדדוכ לכמ ;םיזוחא 81,4 — רוטיקה־ירונמ לכמ

 (.63 ,62 ׳טע .םש) .םיזוחא 58,2 — םיקוסעה םישנאה לש ללוכה־רפסמהמו
 .18 ׳טע ,״תורוטקאפונאמ לש היפוסוליפ״ :רוי 179
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 לש םייתוכאלמה םילדבהה םוקמב ;180ןתושעל םיבייח תונוכמה־ןונגנמ דיל
 .ןימהו ליגה לש םייעבטה םילדבהה רקיעב וישכע םיאב םייקלחה־םילעופה

 םדוק איה ירה ,יטאמוטואה תשורחה־תיבב הדובעה־תקודח העיפומו־תרזוחש לכ
 -ינומה לש הקולח ןכו ,ןעוצקמל־תודחויזנה תונוכמה ןיב םילעופ לש םתקולח לכ
 לש תונושה תוקלחמה ןיב — תופעוסמ תורובח םיווהמ וללה ןיא ךא — םידבוע
 תורושב תוכורע ,גוס ותואמ םילכה־תונוכמ דיל םידבוע םה ןאכו ;תשורחה־תיב
 הרובחה .דבלב טושפ הלועפ־ףותיש אלא םהיניב ןיאש :רמוא הווה ;וז דיל וז
 וירזועו ישארה־לעופה ןיבש רשקב הפלחתנ הרוטקאפויאמב רשא תפעוסמה

 :-תונוכמ דיל שממב םיקוסעה םילעופה ןיבש הז אוה ירקיעה לדבהה .םיטעומה
 םשל וא עונמהדוונוכמ לע החגשה םשל םיטעומ םילעופ םהילע םיפסונו) םילכה
 -ילעופ םתואל (דבלב םידלי םלוכ טעמכ) םישמש• אלא םניאש ימ ןיבו (ותנזה
 —י״£66461-8״) "םימטפ״ה לכ ,רתוי םאו תוחפ■ םא ,םינמנ םישמשה לע .תונוכמה

 ,םילעופ לש הלא םיישאר תודמעמ דצב .(הדובעה־ירמוח תא קר תונוכמל םישיגמה
 ־ןונגנמ לע חוקיפב קוסע אוהו ,ןיינמה תניחבמ רכינ־אל םישנא־רבח דוע אב
 ןוילע דמעמ והז .דכו םירגנ ,םיאנוכמ ,םיסדנהמ ןוגכ ,דימתמה ונוקיתבו תונוכמה
 דמועה — םינמוא־םילעופ םתצקו תיעדמ הלכשה ילעב םתצקש — םילעופ לש
 וז הדובע־תקולח .181םהילא חפסנ אלא וניאו םייתיישעתה םילעופה גוחל ץוחמ

 .דבלב תינכט אלא הניא

 ידכ ,םדקומ ןמזב ךכל רשכתיו־דמלי לעופהש ,תבייחמ הנוכמה דיל הדובע לכ
 לש תינוגדחה תדמתמה העונתה לא ומצע לש ותעונת תא םיאתהל עדייש

 לש הכרעמ שמשמ ,ומצע אוה ,תונוכמה לש ללוכה־ןונגנמהש המכ דע .ןוטמוטבאה
 הלועפ,ד־ףותיש םג ירה ,תןוצמבו תחא תבב תודבועה ,םינוש םיגוסמ תונוכמ
 ןיב םינוש םיגוסמ םילעופ תורובח לש הקולח לוחתש ,בייחמ ךכ לע םסובמה
 הקולח רצבל חרכהה תא רקוע יתנוכמה־לעפמה לבא .םינוש םיגוס תונב תונוכמה
 ליאוה .182דיקפת ותואל םילעופ םתוא דימת הקתירש ,הרוטקאפונאמה ךרד לע וז
 בוש ,הנוכמה ןמ אלא םילעופה ןמ אל תאצוי תשורחה־תיבב תללוכה־העוגתהו
 תפומ .הדובעה־ךילהתב הקספה םורגל אלב םידימתמ ארבג־יפוליח ולוחיש רשפא

 .141 ,140 ׳טע ,״היפוסוליפה לש התולד״ :םקראמ לראק ,הוושה .20 ׳םע .םש 150
 היה רשפא הז ידעלב םג — תיטסיטאטסה האנואה לש היתונבכ יבגל אוה ינייפוא 181
 שוריפב האיצומ תילגנאה תשודחה־יתב־תקוחתש — תקיטסיטאטסה יטרפב וז האנוא חיכוהל
 דצמו ;תשורח־ילעופ־סניאש ימכ טסקטב הנורחאב םירכזנה םידבועה תא התלועפ םוחתמ
 ,שוריפב םה םגו ,טנמאלראפה םעטמ ומסרפתנש ["£61; 111-118"] ״םימוכיסה״ םיללוכ ינשה
 ־יתבב הדובע־ילהנמ — םג אלא ,דכו םיאנוכמו םיסדנהמ קר אל ,תשורחה־ילעופ גוסב
 ־תיב־לעבמ ץוח ,לכה :רוציקב — ׳וכו םיזרוא ,םיאנסחמ ,םיחילש ,םיתרשמ ,תשורח

 .ופוג תשורחה
 לש ונוצרכ ,םילעופה תא ריבעהל רשפא "קחדה תעשב" יכ ,אוה רמוא .ךכב ,דדומ רוי182
 ךמוע הזכ ףוליח" :ןוחצנ״תאירק ארוק והירהו ,התרבחל תחא הנוכממ ,הדובעה־להנמ
 דיקפתה הא דחא לעופ לע הליטמו הדובעה תא תקלחמה ,הנשיה הרגישל הרשי הריתסב
 תא לואשל היה דירצ ,הברדא ".הדוה תא זיחשהל — ינשה לעו ,הכיסה שאר תא בצעל
 ."קחדה־תעשב" אלא יטאמוטואה תשורחה־תיבב וז "הנשי הרגיש" םיבזוע ןיא המ ינפמ ,ומצע
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 םתודרמתה ימיב המשגה ידיל האבוהש ,"תורמשמה*תטיש" איה ךכל רתויב~ךתוח
 הבש הז תוריהמ :הנורחאלו .1850—1848 םינשב םילגנאה היישעתהירלעב לש
 חרכהה תא תלסחמ איה ףא ,הנוכמה דיל הדובעה תא תורחבה־ליגב םדא דמול
 *תודובע ולאו .183דבלב תונוכמ־ילעופ ויהיש םילעופ לש דחוימ גוס ןמאלמרישכהל

 ,184תונוכמ ידי~לע תשורחה~תיבב ןפילחהל ןתינ ןתצק ירה — םישמשה לש תורישה
 םישנאה לש טושפו ריהמ ףוליח ,הריתיה ןתוטשפ תמחמ ,ןה תורשפאמ ןתצקו

 גז ךרפדוסמעמ םהילע תצבורש
 הנשיה הטישה תא תינכט הניחבמ לטבמ תונוכמהךונגנמש יפ לע ףא ,הנהו
 ,וז הטיש הכישממ העש יפל ירה ,וב ץפח ןיא ילככ הכילשמו הדובעהיתקולח לש
 *תיב ךותב לגרה תרותב בולעה המויק תא ,הרוטקאפונאמב תרוסמ התשענש ךות

 שמשתש תנמ לע ,יתטיש רוציב הרצבמו הרציימו־רזוח ןוהה ךכ*רחאו ,תשורחה
 גוהנל םדא לש ותויחמומ .רתוי דוע תבעותמ הרוצב הדובעהדווכ לוצינל יעצמא
 הנוכמ וייח ימי לכ תרשל תויחמומב תלגלגתמ — יקלח הכאלמ־ילכב וייח ימי לכ
 לעופה תא ךופהל ידכ ,הערל־שוזניש וב םישמתשמ — תונוכמהךונגנמ .תיקלח
 ךכ ידי־לעש דבלב וז אלו .185תיקלח־הנוכמ לש קלחל ,ותודלי רחשמ ,ומצע
 םג אלא ,ומצע לש היצקודורפרל תושורדה תואצוהה בושח רועישב תוטעמתמ
 ,ןאכ .ןוהה־לעבב :רמוא הווה ,וללכב תשורחהדויבב עשי־אלל ותולת ךכב תמלשנ

 ינגרובה שמתשמ ,תינקירמאה םיחרזאה־תמחלמ ימיב ןוגכ ,שפנ דע םימ םיעיגמשמ 183
 תלילס ןוגכ ,רתויב תוסגה תודובעה ליבשב ללכה ןמ אצוי שומיש תשורחה־תיב לעופב

 הילגנאב ומייקתנש ,(״3-1:61161־8 !ן&^סנב&ן^סדנ־יימואלה הכאלמה־יתב״ .רכו םישיבכ
 תבשמ םייתפרצה הכאלמה־יתבמ םילדבנ ,םילטבומה הבתוכה־ילעופ ליבשב ךליאו 1862 תנשב
 ,הנידמה ןובשח לע תויביטקודורפ־יתלב תודובע לעופה עצבמ היה םינורחאב :ךכב 1848
 רתוי־לוזב וליפאו ,תוינוריע תויביטקודורפ תודובע ינגרובה תבוטל עצבמ היה םינושארבו
 תינפוגה םתיארמ" .םתא תורחתה לש בצמל הדובעה־רסוחמ לטוה דכו ,םיליגרה םידבועה ןמ
 — םירבגב םירומא םירבדהש המכ דע ...ףקוז ינא תאזו .קפס־אלל הרפתשנ הנתוכה־ילעופ לש
 שובייב וקסעוהש ,ןוטסירפ לש תשורחהיילעופב רבודמה) ".תוירוביצה תודובעב ץוחב הדובעל
 .59 דכע ״.1865 .טקוא ר״חהתב יחקפמ לש ח״וד״.[״?ע681;011 ךוטסירפ ת1צב״
 זאמ — רמצל תשורחהייתב ךותל וסנכוהש ,םיגושה םיינאכמה םינקתימה :המגוד 184
 ,העש התוא עיגתשכל .םידליה־תדובע תא ףילחהל ידכ — 1844 תבש לש קוחה םסרפתנ
 ־םירזועכ "םידומיל לש סרוק" רובעל וכרטצי ,םה ףא ,םמצע םינתשרחה םינודאה לש םהידליש
 לש הז םוחתב האלפנ תומדקתה לש הפונת דימ ליחתת זא וא — תשודחה־יתבב םישיגמ
 םייטאמוטואה םידרפה — תונוכמה־ןונגנמ לכמ״ .הלותב־עקרק־טעמכ ןיידע אוהש ,הקינאכמה
 ןאכ תומרגנ תונואתה לש ןבור .תובוכמה־יגוסבש םינכוסמה ןמ םה [861^01111^ 11111168]
 תונוכמה דועב הפצרה תא אטאטל ידכ ׳םידרפ,ל תחתמ םילח1ז וללהש העש ,םיבטק םידליל

 יחקפמ ידי־לע)וסנקב (םידרפה י״עש םילעופה -־"מ1111(16ת87י)׳םיחיגשמ,ה ןמ המכ .העונתב
 תונוכמה יביקתמ וליא .הבורמ תלעות אלל ללכ דידב ךא ,קוחב וז םתעיגפ לע (ר״חהתב
 םתואש ,חרכהה לטבתמ היה וב שומיש ידי לעו — יטאמוטוא אטאטמ קר םיאיצממ ויה
 תפסות םושמ ךכב היה זא יכ — תובוכמהךונגבמל תחתמ לוחזל וכרטצי םיבטק םידלי
 (.63 ׳םע ,״1866 .טקואב 31־ל ר״חהתב יחקפמ לש תוח״וד״) ״.ובלש תוריהזה־יעצמאל תחלצומ
 תא "ביכרמ" אוהש ,ן ו ד ו ר פ לש האלפנה האצמאה תא ,אופיא ,וכירעהו ואוב 185
 תבוטל — תויקלח־תודובע לש הזתניסכ אלא הדובע־יעצמא לש הזתניסכ אל תונוכמה־ןונגבמ

 .םמצע םילעופה
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 ותוחתפתה חוכמ אבה ,תויביטקודורפה־לודיג ןיב לידבהל איה הבוח ,םוקמ לכבכ
 ולוצינ חוכמ אבה ,תויביטקודורפה־לודיג ןיבל ,יתרבחה רוצייה־ךילהת לש

 .יטסילאטיפאקה
 שמשמ תשורחה־תיבב ,הדובעה־ילכב לעופה שמתשמ תונמואבו הרוטקאפונאמב
 ןיא — ןאכ ;הדובעה־יעצמא לש העונתה ונממ תאצוי — םש .הנוכמה תא אוה
 םזינאכמ לש םירביא םה םילעופה הרוטקאפונאמב .וז העונת ירחא ררגיהל אלא ול
 וכותב םיעלבומ םהו ,םהב יולת וניאש ,תמ םזינאכמ םייק תשורחה־תיבב .יח
 ותוא הנשנו־רזוח הבש ,ץק־ןיאל למע־תקוצמ לש המוגעה הרגישה" .םייח םיחיפסכ
 ,הדובעה־םמוע :"יסופיזיס לש ותקוצמל המוד ,שדחמ דימת ומצע ינאכמ ךילהת

 הנוכמה־תדובע .136"עגיו־ףייעה לעופה לע לפונו־רזוחו לפונ ,עלס ותואל המודב
 קחשמה תא האכדמ איה ךכ ידי־לעו ,םיבצעה־תכרעמב תינוציק העיגפ תעגופ
 תינפוגה ,תישפחה הלועפה לכ תא המצעל העיקפמו םירירשה לש ידדצ־ברה
 הנוכמה ןכש ,םייוניעל יעצמא הכפה הדובעה תלקה וליפא .187תחאכ תינחורהו
 הוושה דצה .ןכות לכמ ותדובע תא תרטופ אלא ותדובעמ לעופה תא תרטופ הניא
 םג אלא דבלב הדובע לש ךילהת וניא הז רוצייש לכ — יטסילאטיפאק רוציי לכב
 ךפיהל אלא ,הדובעה־יאגתב שמתשמ לעופה אלש — ןוהה ךורעיש לש ךילהת
 ךופיה השענ תונוכמה־ןונגנמ םע קר םלואו ,לעופב שמתשמש אוה הדובעה־־יאנת
 ,ןוטמוטבאב הדובעה־יעצמא לגלגתנש הז לוגלג תמחמ ,תישחומ־תינכט תואיצמ הז
 הדובע תקזחב ,ןוה תקזחב הדובעה־ךילהת תעשב לעופה ינפב דמוע ופוג אוה ירה
 םיינחורה תוחוכה לש וז הדרפה .יחה הדובעה־חוכ תא תצצומו תדבעשמה ,התמ
 ןוהה לש ונוטלש־תוחמב הלא לש םלוגלג ךות ,דיה־תכאלממ רוצייה־ךילהתב
 ,הלודגה היישעתב ,םדוק ךכ לע ונזמר רבכש יפכ ,המויס לע האב — הדובעה לע

 הנוכמ־לעופ לש וז תינועמק־תוחמתה .תונוכמה־ןינגנמ לש סיסבה לע המקוהש
 ינפב ,עדמה ינפב — ךכב המ לש רבדכ תלטובמו־הליטב ,1נכותמ ןקורתנש ,דיחי
 ־תכרעמב םימשגתמה ,םינומהב תיתרבחה הדובעה ינפבו םימוצעה עבטה־תוהוכ
 ,ךודא" ותוא .(!מ£18101•) ״ןודא״ה לש ונוטלש תא התא דחי םיווהמהו תונוכמה

 ,םהיניב דירפהל ןיאו ךכ לע ולש ןילופונומהו תונוכמה־ןונגנמ םיגזמתמ וחומבש

 :םהל רמואו ,םתא תויושגנתה ידיל םיעיגמ םירבדהש העשב ,"םיידי״ל זובב הנופ

 אלא השעמל וניא םלעפ יכ ,הפי ורכזיש ,םתבוטל ,היישעתה־ילעופל םהל בטומ"
 ,הריתי תולקב הנקנ אהיש ,רבד ךל ןיא יכו ;תנמואמ הדובע לש דואמ ךומנ גוס

 ןמז תוחפב ומצעל שוכרל רשפאש וא ,ותוכיא יפל הפי רתוי םלתשמ אהיש וא

 'שפוחב ןימאמ וליפא .217 ׳םע ,״רכו םילעופה דמעמ לש ובצמ״ :ס ל ג נ א .פ 186
 הלכתי תוריהמ רתיב" :ריעמ ,י ר א נ י ל ו מ רמכ ,ןוחטב־אלמו תילכתב־טושפ ,דזוסמה
 םא רשאמ ,םויב תועש הרשע־שמה ךשמב הנוכמ לש תינוגדח העונת לע חיגשי םא ,םדא
 שמשל הלוכי התיה ילואש ,החגשה לש וז הדובע .ןמז־דועיש ותואב יזיפה וחוכ תא ליעפי
 ,וישכע — הדיפה־לע־רתי ךורא ןמז הכשמתנ אלוליא ,םדאה־חור ליבשב הליעומ תולמעתה
 הד .ג) ",דחאכ ףוגהו חורה תא ןמזה ךשמב םודהל איה הדיתע ,השודג התדימש

 (.[49 'מע] 1846 סיראפ ״.םיילכלכ םיליגרת״ :י ר א נ י ל ו מ
 .216 ׳םע .םש ,ם ל ג נ א .פ 1'י7
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 דש תונוכמה־ןונגנמ םנמאו ...רתויב ,דסונמ־יתלבה לש רצק ןומיא ךות ,עפשבו
 ךתדובע תואלממשמ ,רוצייה־קסעב הברהב רתוי בושזז דיקפת אלממ םילעבה
 לעופ לפו ןתורוהל ידכ קיפסמ םישדח השש לש ךוניחש ,לעופה לש ותויחמומו

 .188׳ךדמלל לגוסמ טושפ

 בכרהה ןכו ,הדובעה־יעצמא לש ינוגדהה וכלהמל לעופה לש תינכטה ותופיפכ
 םירצוי — רתויב םינוש םיליג ינב םישנו םירבגמ הדובעה־ףוג לש ונימב־דהוימה
 ארימג־דע תחתפמו טלחומ יתשרח־רטשמל תכלוהו־תמלשומה ,ןיטקרסק לש תעמשמ
 תא הז םע איה תחתפמ :רמוא הווה ? הלעמל הרכזנש ,ןוילעה דוקיפה תדובע תא
 םיטושפ היישעת־ילייחל ,הדובעה־לע־םיחיגשמלו די־ילעופל םילעופה תקולח
 םדוק ...היה ...(יטאמוטואה תשורחה־תיבב)ישוקה רקיע" .םייתיישעת םיניצק־ינגסלו
 ,םתדובעבש םירידס־אלה םילגרהה ןמ םישרופ ויהיש ,תוירבה תא ךנחל :לכ
 ןכתל .בכרומה ןוטמוטבאה לש תינתשמ־יתלבה תוניקתה םע םמצע םיהזמ ויהישו
 תוצירחה לש היכרצל תמאתומ ,תיתיישעת תעמשמ לש הקוח החלצהב להנלו
 וטיירקרא לש הלענה וגשיה אוה ,שממ "סלוקרה לש לעפמ חז היה — תיתיישעתה
 הצק דע הלקוה התדובעו התומילשב וז הטיש רבכ תנגרואמשכ ,הזה םויכ וליפא
 תשורח־ילעופל תורגבה ליגמ הלעמל םישנא ךופהל רשפא־יאש טעמכ ,תורשפאה
 ־יטפשמ חוסינב ,ןוהה חסנמ וב — היישעתה לש םיקוח־רפס ותוא .189״םיליעומ
 לש הקולח התוא אלב ,וילעופ לע דיחיה־ונוטלש׳ תא ,דבלב ותונדא חוכבו יטרפ
 הילע הביבחה תוגיצנה־תטיש אלבו ,תונגרובה לע ךכ לכ הביבחה ןוטלשה־תוחוכ
 רדסהל תיטסילאטיפאק הרוטאקיראק אלא וניא םיקוחה־רפס ותוא !רתוי דוע
 הלועפה־ףותיש אוב םע חרכה השענ הז רדסהו — הדובעה ־ךילהת לש יתרבחה
 .תונוכמה־ךונגנמב דוחיבו ,םיפתושמ הדובע־יעצמאב שומישה םעו לודג הדימ־הנקב

 םידמוע םישנועה לכ .חיגשמה לש םישנועה־רפס אב םידבעה־שגונ לש טושה םוקמב
 םיגרוקילה לש םיקקוחמה־תמכח האב הנהו ,רכש־ייוכינו ןוממ־יסנק לע ןבומכ

 "זת!6 £3,01:01־7 0ן361*3£1גז€8 8110111(1 1(661) 111 \\ז}1016801116 1*61116111-188
 £>1*31106 £116 £30£ £133£ £11611*8 18 1־63117 ^ 10\¥ 8!>60168 0£ 8^1116(3 131)011^;
 311(1 £113£ £1161־6 18 110116 ־^׳111011 18 11101־6 638117 30(11111־6(1 01* 0£ 1£8
 ^3312£7 1מ01י6 3מ1£17 1י6מ11ג1161,3£6(ג, 01־ ^111011, 1)7 3 81101*£ £1*31111110 0£
 6X 1638£ £116{)6^־£ 0311 136 11101*6 (!11101(17 38 ג¥611 38 31) 1111 (1311£17
-1111 6*3X101 30(^1111*6(1...7116 11138£61*?8 111301111161־7 1*63117 !)1378 3 £31־ 
 ן>01*£311£ ע31־£ 111 £116 £>118111688 0£ ע 1*0(1110£1011 £11311 £116 ■131)0111־ 311(1 £116
 814:111 0£ £116 0!>61־3£176, ^111011 111011£11? 6(11103£10ז1 0311 £63011, 311(1

".61* 0311 163x31םיגרואה תורוטקאפונאמה־ילעב לש הנגהל־ןרק") 3 00111111011 131)0111־.. 
 £״ג138£61"] "םילעבה" םתוא יכ הארב ןלהל (.17 ׳מע ,1854 רטס׳צנאמ ״הדעוה לש ח״וד

 .םהלש "םייחה" םיטאמוטואה תא דבאל הנכסה םהל היופצשמ ,םהיפב תורחא תורימז

 טיירקרא לש וייח תשרפ חא עדויה .15 ׳מע ,"תורוטקאפובאמ לש היפוסוליפ״ :ר ו י189
 לכמ יכ ,ךכ לע םיקלוח ןיא "הלענ" ראותה תא הז יב1אג רפס לש ושארב םלועל הלתי אל
 שנרבהו תורז תואצמא לש רתויב לודגה בנגה אוה היה 18־ה האמה לש םילודגה םיאיצממה

 ,רתויב לפשה
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 ,רשפאה לככ ,םהל הסינכמ אהת הלא םיקוחב העיגפהש ,ךכל תגאודו םייתשרחה
 .190םתרימשמ רתוי

 יטושב תטלבתמ הביא ,ןויראטלורפה תא תונגרובה תלבוכ היקיזאבש ,תודבעה" 190

 השעמלו קוחה תניחבמ ,תוריח לכ תקסופ ןאכ .תשורחה־יתב תטישבמ הריתי תוריהבב םוקמ
 — םיטעומ םיעגר רחיא ;רקובב יצחו שמחב תשודהה~תיבב אצמיהל בייח לעופה ,דחאכ

 ,רקובהידוחורא רמג דע םנכהל ול םינתונ ןיא בוש — תוקד 10 רחיא ;ושנע לע אב והירה

 ןומעפה ."הדוקפ יפ לע ןושילו תותשל ,לוכאל אוח סונא .םוי עבר לש דכש דיספמ והירהו
 בוש וחמו ,םיירהצה־תחוראו תירחשה־תפ םעמ ול ארוק ,ותטימ ךותמ ותוא איצומ ץירעה

 איצוי ותוצרב .ידיחיה קקוחמה אוה ןתשרחה ןאכ ?ופלג תשורהה־תיבב םירבדה ךלהמ
 הנהכ םהילע ףיסויו ולש םיקוחה־רפסב הגשי ותוצרבו ;ושפבדהואכ תשורחהדחיבל תונקת
 ליאוה :םילעופל םהל רמול ןידהייתב םידיתע ,םילבה־ילבה ןאכל סינכי םא ףאו * הנהכו
 לע הרזגנ הריזג ."וישכע 1מייקל םתא םיבייח בוש ,הז הזוח סכבוצרמ םכמצע לע םתלביקו

 "םתומ םוי דעו םהייחל תיעישתה הגשה ןמ ינפוגו ינחוד טוש תחת ויהיש ,וללה םילעופה

 — ״םירמוא ןידה־יתב״ המ (.האלהו 217 דנע ,״דכו םילעופה דמעמ לש ובצמ״ :ם ל ג ב א .פ)

 .1866 ףוסב ,דליפשב עריא דחאה חדקמה :תואמגוד"■ יתשב ריהבהל ינא הצור הז ןיינע

 תקולחמ תמחמ .םייתבש ךשמל תכתמ לש תשורח־תיבל ומצע ריכשהש לעופב ןאכ השעמ
 .וליבשב דוע דובעל הצרי אל םינפ םושב :ריהצהו תשורההדויב תא בזע ןיישעתה םע
 ןיא ,הזוחה תא ןתשרח רפמ) .רסאמ ישדח ינשל ןודינ ,הזוהדהרפה תמשאב ןידל עבתנ
 ,ורסאמ־ימי ומייתסנשמ (.דבלב ןוממידספה אוה ןכסמו [01^111^61:] יחרזא ןידל אלא ועבתל

 1 ואל :עידומ לעופה .ןשיה הזוחל םאתהב תשורח,1רדויב לא רוזחל ןיישעת ותוא בוש ונימזמ

 בייחמ טפשמה תיב ,שדחמ ןידלדעבדת ןיישעתה .ושנע לע אב רבכ הזוחה־תרפה ללגב
 ־השעמ לעכ יבמופב ךכ לע זירכמ ,יש רמ ,םיטפושה דהאש יפ לע ףא ,שדהמ וניד
 ןישנועל םעפ רחא םעפ ןותנ םדא אהי ,עשפ וא ,המצע הריבע התוא לעש ,יטפשמ תצלפמ

 רכשביאלש םולשה־יטפוש תאמ אל אצי הז ןיד־קספ .וייהיימי לכ ךשמב םייתפוקת
 דחא ידי לע ,ןודנולב ןתינ אלא — הדשהיירעבש םידבגודה הלא —
 םידקמ המכל טרפ ,התע לטב הז גהונ — /ד הרודהמל) .רתויב םינוילעה טפשמה־יתבמ
 ןיינעב ,הילגנאב התע הווש — םיירוביצה זאגח־ילעפמב ןוגכ — ללכה ןמ םיאצוי
 קוחה יפ לע אלא ןידל ועבתל ןיאו ,דיבעמה לש הזל לעופה לש ודמעמ ,החה־תדפה
 ,בוריקב תולעופ 30 .1863 רבמבונ ףוס ,ריישטליווב ומוקמ יבשה הרקמה — (.א .פ —יחרזאה

 ־תיבמ םיגיראל ןיישעת — ומש פ ו ר א ה ו ,ינולפ ידי לע וקסעוהש ,רוטיק־רונמב תוגרוא
 גהנמ היה גהונ םודאה ותואש ינפמ ,התיבש וזירכה — ייל ידובטסווב רוואיל לש תשורחה
 דעב םיסנפ 6 :שוריפבו ן הדובעל רקובב ורחיאש תמיא לכ ןהירכשמ הכנמ היהש ,םיענ
 ,הז ןובשח יפל .תוקד 10 דעב סנפ 6 .ליש 1־ו ,תוקד 3 דעב גניליש 1 ,תוקד 2 לש רוחיא

 הנשל עצוממה יפל ,ןרכש ירהו ן םויל .ליש 10 ש״יל 4 ב״הסב וא ,העשל גניליש 9 םיאצוי
 עידויש ,רעב סוראה ול רכש ףא .עובשל .ליש 12 דע 10~מ הלעמל םעפ ףא הלע אל ,הלוכ
 — רקובב 6 העשל םדוק רופצל םעפ־אל גהונ היה הלה — הדובעה תלחתה תעש תא הריפצב

 םיבייח ץוחבש וללהו רעשה תא םילעוב ירה ,1תריפצ תקסופשמ םוקמב ןניא םיידיה םאו
 ריעצה לש ותרדשל וללה תובולעה םיידיה תופופכ ,ןיינבה לכב ןועש ןיאש םושמו ן סנקב
 תוחפשמל תוהמא /׳התיבשב" וחתפש םיידיה .וחורמ וילע ליצאה םודאהש ,ןמזה־רמלש
 ־ףירעת גהנוישו ןועשב ףלחוי ןמזה רמושש יאנתב ,הדובעל רוזחל ךנוצרש ועידוה ,תורוחבו
 םולשה־יטפוש ינקב ןידל תורוחבו םישנ 19 עבת פוראה .תעדה לע לבקתמ ןישנוע
 תואצוהלו סנפ 9 לש סנקל ,ןהמ תחא לכ ,ונודינ ןה .הזוחה־תדפה תמשאב [1^£1£18ז;ע3,1נ68]
 *תיבמ אצי פוראה .םיחכונה להק לש םתורמרמתה תואירקל — סנפ 6 .ליש 2 לש טפשמ

 רסייל :איה םיניישעתה לע הביבח הלועפ — .ותוא תוולמ םדאייבומה לש תוקירשו טפשמה
 1866־ב רדוע הז ד1תמ .םהל םיקפסמ וללהש םירמוחב םימגפה לע דכש־ידכינב םילעופה תא
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 יסחיה ךרעה־ףדוע לש ורוציי

 ייתגב הדובעה תעצובמ םהבש ,םיירמוחה םיאנתה לע ןאכ םיזמרמ אלא ונא ןיא
 לש תיתוכאלמה היילעה ידי לע !דוש הדימב םיעגפנ םישוחהיירביא לכ .תשורחה
 שירחמה ןואשה ידי לע ,םלגה־רמוח לש ותלספ היוורה .הרדאה ידי לע ,םוחה
 ,תונוכמה לש ףופצה ןזוכירב הכורכה תושפעתנכס לע רבדל אל םא — דכו םיינזא

 לש תורידתב היישעתה תיזחמ תויתמחלמה היתועדוה תא האיצומורחרציימה
 ־תיב־תטישב קרש ,םייתרבחה רוצייה ־יעצמאב ןוכסחל הפיאשה ■ •*190הנשה־תופוקת

 "םידלי תקסעהל הדעו",ד לש תונובשחודנינידה .הילגנאבש םירדקה־תוזוחזנב תיללכ התיבש
 לע :וזמ הריתי אלא ,רכש לבקמ וניאש דבלב וז אל לעופהש ,םירקמ םיאיבמ (1866—1863)
 ["ג!381;62י"] "וינודא" לש בוח־לעב אוה ךפהנ ןישנועהדוונקת תועצמאבו ותדובע ידי
 ,רכשה ןמ םייוכינה ןיינעב היישעתה־יצירע םילגמש ,תונינשה לש םיפלאמ םיווק .הלענה
 יל ןמדזנ" — רקייב .ר ר״חהתב חקפמ רמוא —"ימצע ינא" .ןורחאההנתוכה־רבשמ םג קפיס
 םימיב — הכינש לע ,הנתוכל תשורחח״יתב ילעבמ דחא דגנ טפשמל הנלבוק שיגהל הנורחאל
 םיסנפ 10 ,םקיסעמ אוהש ,(13 ליגמ הלעמל) םיריעצ םילעופ המכמ — לבסו הקוצמ לש הלא
 םליש ומצע אוהש) ,[םילעופה לש- םליג לע רושיא] אפורה־־תדועת ןובשח לע דחא לכמ
 םיכנמ ןיא גהונה יפלו ,םיסנפ 3 תוכנל רתומ קוחה יפ לעש דועב ,(דבלב םיסנפ 6 הדעב
 ףוקעיש ידיילע הרטמ התוא גישהל הבוכ ךותמש ,רחא ןיישעת לע יל עדונ ןכו ...םולכ אלו
 םרשאמ אפורהש רחאל דימ — וליבשב םידבועה םינכסמה םידליה לע אוה ליטמ ,קוחה תא
 לע ,דחא לכ לע ,גניליש לש םולשת — הז עוצקמב דובעל םייוארהו םירשכומ םישנאכ
 תניחב ,תוביס תומייקש ירה .הנתוכה־תייווט לש ןירותסמהו תונמאה תא םתוא אוה דמלמש
 ןהש םוקמ לכב דבלב אל — תותיבשכ ללכה ןמ םיאצוי םייוליג ליבשב ,םייתחתדבימרז
 הצרפש תובוכמ,דייגרוא לש התיבשב אוה רבודמה)ונלש הז ומכ םינמזב דוהיב אלא ,תוצרופ
 םיבבומ־יתלב הלא םייוליג םישענ הרבסה רדעיהבו ,(1863 ינוי ,ןיווראדב תשורחה־תיבב
 תוח״וד) .51 ,50 ׳מע .״1863 לירפאב 30־ל ר״חהתב יחקפמ לש תוח״וד״ ״.רוביצה תעדל

 (.םהבש ימשרה דיראתל רבעמ ,ןמזהדכוחת תא דימת םירבוע הלא
 וישכע שי ...לבא" הליעומ הלועפ ולעפ ןכוסמ תובוכמךובגנמ ינפמ הנגהל םיקוחה א190

 ותוריהמ לודיג — דוהיב ;הבש םירשע ינפל ומייקתנ אלש ,הנואת־ירקמל םידחא תורוקמ
 תוריהמ־ירועישב התע םיעבומ — םידונמו םיכלפ ,םילילג ,םילגלג .תונוכמהךונגנמ לש
 תא ןוחטבו תוזירז רתיב וישכע וספתי םיידיה תועבצאש ךירצ .םילדגודכיכלוה דועו ולדגש
 לודג קלח ...ןתוא םיחפקמ בוש — תונלשרב וא סוסיהב ןתוא םיטשופ םאש ,ערקנש טוחה
 תאזו .םתדובע־קוח תא םייסלו רהמל םידבועה לש םתוטיהל ידי לע םרגב תונואתה ןמ
 םתושרב רשא תונוכמה־ןונגנמש אלא ,וזמ הלודג תובישח דל ןיא םינתשרחה ליבשב :תעדל
 קר אל הקספה לש עגר לכ .םיסכנו םיטוח רצייש ךירצ ובייח — העונתב אצמייש ךירצ
 םיבייבועמה — םיחיגשמה םיציאמ ךכ םושמו ,רוצייב דספה םג אלא עינמהדדוכב אוה דספה
 ן העונתב תונוכמהךונגנמ תא קיזחהל ודימתיש ,םילעופב — תעצובמה הדובעה לש התומכב
 וא לקשמה יפ לע םולשת םילבקמה םידבוע םתוא ליבשב רבדה בושח ;ןכמ תוחפ אלו
 םבורב רומח רוסיא םייקש יפ־לע־ףאש ,איה האצותהו .ןתעונתב ודימתי תובוכמהש ,הדיחיה
 אוהש ןמז־לכ תובוכמהךונגנמ תא תוקנל אל — םלוכב :ןוכנ רתוי — תשורחה־יתב לש
 ,תלוספה תא םיטקלמ םידבועהש ,םלוכב אל םא ,םבורב ,אוה עובק גהונ ןכ יפ לע ףא ,ענ
 .םדיב החומ שיא ןיאו — תועעונתמ תורגסמה דועב ׳וכו םילגלגהו םילילגה תא םיקנמו
 תדובעמ לודג קלחש י״פעאו ...םישדחה תשש ךשמב תונואת 906־ל דבלב וז הביס המרג ךכו
 עבקנש אוה יעיבשה םויה ללכ^דרדב ירה ,ומויב־םוי ידמ תועיבקב השענו־ךליה יוקינה

 ךונגנמש העשב השענ וז הדובעמ לודג קלחו ,תונוכמ,דךונגנמ לש ידוסי יוקינל דחוימב
 םילדתשמ בוש ,דוחל יוקינ־תדובע דעב םימלשמ ןיאש רחאמ ".העונתב יוצמ תונוכמה
 ,יששה םויב תונואתה רפסמ הבורמ" ךכיפל .רשפאה־לככ תוריהמב לעופלדדאיצוהל םילעופה
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 יתטיש לזג־השעזנל םג ןוהה ידיב הכפהנ ,הממח־השעמ ,הכרצ לכ הלשב תשורהה
 חנגה־יעצמאב ,רואב ,ריואב ,בחרמב לזג — הדובעה ןמזב לעופה לש וייח־יאנתב
 > רוצייה־יאנתב רשא תואירבה יוקיל וא תושפנדונכס לש תוביסנ ינפב םיישיא
 אוהש ,היירופ קדצ אל םולכ .191רבדל המ ןיא לעופה לש ותויחונל תונקת לעו

 ,192״םירשופ אלכ־יתב" םשב תשורחה־יתב תא הנכמ
 הנוכמו לעופ ןיב קבאמ .5

 ןוהה־סחי לש ותליחת םע ליחתמ ריכשה לעופה ןיבו ןוההילעב ןיבש קבאמה
 קר םלואו .193הרוטקאפמאמה תפוקת לכ ךשמב ךלוהו־ללותשמ ,דז קבאמ .ללכב
 ,ונייה ,ומצע הדובעה־יעצמאב לעופה םחול ליחתמ תונוכמה־ןוענמ תסנכה םע
 ־יעצמא לש וז תדחוימ הרוצ רגנכ דרמתמ אוה .ןוהה לש תירמוזזה םויקה־תרוצב

 .יטסילאטיפאקה רוצייה־ןפוא לש ירמוחה דוסיה איהש ,רוציי

 בוריקב זוחא 12־ב תונואתה רפסמ הלוע ישש םויב .דחא םוי לכבמ ,יעיבשה־םויב דוהיבו
 25 ףדועה הווהמ יעיבשה םויבו ,עובשב םינושארה םימיה תעברא לש עצוממה רפסמה לע

 תועשה דפסמ תא ןובשחב חקינ םאבו .םימדוקה םימיה תשמח לש עצוממה רפסמה יבגל זוחא
 ־תומי ראשב תועש 1072 תמועל ,הדובע־תועש 772 ונייה — יעיבשה םויב םידבועש
 תשמח דאש לש עצוממה ןמ הלעמל זוחא 65 יעיבשה םויב תונואתה ףדוע הווהי — עובשה

 (.17 ,16 ,15 ,9 ׳מע .1867 ןודנול ״.1866 ,ר״חהתב יחקפמ לש תוח״וד) ״.םימיה
 הנורחאל וב וחתפש ,ברק־עסמ ראתא ישילשה רפסה לש הנושארה השרפב 181
 יקרפ לע ןגהל םדיקפתש ,תשורחה־יתב־קוח לש םיפיעס .םתוא דגנ םילגנאה םייניישעתה
 ח״וד ךותמ תחא הטאטיצב וגייד ןאכ ךא .תושפנךכסמ תונוכמה־ןונגנמ ינפמ "םיידי״ה
 םינתשרח המכ םיחס דציכ ׳יתעמש" :רנרוה דרנואיל ר״חהתב חקפמ לש ימשר

 רבד אלא הניא עבצא תדיבאש ןוגכ ׳הרפכ הל ןיאש שאר־תולק דותמ תודחא תונואת לע
 ןיינע ןחמ תחאב הדיבא לכש ,ויתועבצאב ךכ לכ םייולת לעופ לש וייוכיסו וייח .ךכב־המ לש
 :וז הלאש ,לואשל גהונ יתייה ,הלא תולקנ תורעה עמוש יתייהשכ .וליבשב אוה יניצר
 ראש לכמ יוארכ םירשכומ םהינשו ,םיינש ונפ הנהו .ףסונ לעופל םיקוקז םתאש ,חיננ

 םוסיה היה אל םלועמ ? ורכשת םהמ ימ תא — עבצא וא ןהוב דביא דחאהש אלא ,תוניחב
 גצוהש המ דגנכ תועטומ תומודק־תועד" םהל שי הלאה םינתשרחה םינודאה... ".הבושתב
 (״.1855 .טקואב 31־ל ד״חהתב יחקפמ לש תוח״וד״) ".תיפורטנאליפ־ודבספ תקוחתכ םהינפב
 !םידבעה־יקיזחמ תודרמתהל םה םיבהלתמ אושל־אלו. םה ״םיחקפ תוירב״ וללה םינודאה
 ותייפכ לע תשודחה־יתב־קוחל רתויבדנר ןמז םיפופכה ,תשורח־יתב םתואב 102
 ולולכש םצע .םימדוקה םייוקילה ןמ המכ ומלענ ,ויתונקת ראש לעו הדובעה ןמז תלבגהל
 םיניינבה לש רפושמ הנבמ" תמיוסמ תוחתפתה־תדוקנב שרוד תונוכמה־ןונגנמ לש
 (.109 'מע ,״1863 .טקואב 31־ל תוח״וד״ הוושה) .ונממ םינהנ םילעופהש רבד — ״םייתיישעתה
 .1727 ןודנול. ,״ורפוש רחסמהו תורכיאה״ :ן ו ט ו א ,ד ן ה ו ׳ג ,ראשה ןיב ,ןייע 193

 רפס־תיב תמקהל תועצה" :ם ר לב ן הו'ג .1720 ,״תיחרזמה־ודוה רחס לש ויתונורתי״
 המחלמב םילעופהו (01381:618) םילעבה םייוצמ לזמה עורל״ .1696 ןודנול ,״היישעתל
 לוזב עצובת םתדובעש ,איה םינושארה לש תינתשמ־יתלבה םתרטמ ;הלא דגנכ הלא תדמתמ
 םינורחאה ולאו :הלובחת לכב שמתשהלמ וססהי אל וז הרטמ גישהל ידכו ,רשפאה־לככ
 ".רתוי תולודג תועיבת אלמל םהילעב תא ץלאתש ,תונמדזה לכ תארקל הנש הדימב םינוכנ
 ,רבחמה .62 ,61 ׳מע ,1767 ״.םיכרצמ לש תיחכונה םיריחמה־תיילעל ומרגש תוביסב הריקח״

 (.םילעופה דצל ולוכב דמוע ,רטסרופ לאנתנ רמוכה
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 ודרמתהש ,םילעופ לש תודירמ 17־.ד האמה ךשמב התאר הפוריא לכ טעמכ
 הנוכמ ,(הנחט־־אסיכ וא םיליתפ־תנחט םג היורק) םיטרט־תנחט היורקה וז דגנ
 ןברק הלפנ 17דו האמה לש ןושארה שילשה ףוסב .194תורטעו םיטרס תגיראל
 דוע .ידנאלוה ידיב ןודנול תברקב הנקתוהש ,חורדורסנמ ףוספסאה לש תויולפנתהל
 לע ,םימה חוכב תוענומה ,תורסנמ־תונוכמ ישוקב ורבגתנ 18־ה האמה תליחתב
 תא 1758 תנשב טרווא הנבשכ .םירחבנה־תיב ידי־לע העייתסנש ,םעה־תודגנתה
 תואמ ודמע — םימה חוכב העגוהש הנוכמ — רמצה תזיזגל הנושארה הנוכמה
 הדירגה־תונחט דגנ .שאב התוא ולעהו ,םתדובעמ ולטבתנש ,םילעופ לש תודחא
 טנמאלראפה ינפב האחמ ושיגה טיירקרא לש ץופינהדוונוכמו [301־11)131111^ 011118]
 הלחש ,םינומהב תונוכמה־תסירה .רמצה־תדירגמ ןאכ דע וסנרפתנש ,םילעופ 50.000

 דוחיב ,19־ה האמה לש תונושארה םינשה 15־ב הילגנא לש הרוטקאפונאמה־ירוזאב
 הלתמא השמיש — םיטידולה־תעונת םשב המסרפתנו ,רוטיקה־רונמב שומישה תמחמ
 ־יעצמא טוקנל ,דכו ףירלטסאק וא ,תואמדיס דחא לש תיניבוקעי־יטנאה הלשממל
 ןיב ןיחבהל דמול לעופהש דע ןויסנו ןמז םישורד .רתויב םיינויצקאיר תומילא
 ויתופקתה תא ריבעהל ךכ ךותמו ,וב יטסילאטיפאקה שומישה ןיבו תונממח־ןונגנמ

 .195תיתרבחה םלוצינ ־תרוצ לא םפוג םיירמוחה רוצייה־יעצמאמ

 םצע תא שארמ־תוחינמ הרוטקאפונאמה ימוחתב הדובעה־רכש לע תויוקבאיהה

 רפסמ היצנווב 1636־ב עיפוהש רוביחב .הינמרגב ואיצמה םיטרסל הנוכמה תא 194
 בתכ .ל) ךרעב הנש 50 ינפל האר גיצנאדמ רלימ ןוטנא״ :י ט ו ל ם נ א ל יקלטיאה רמוכה
 ליאוה ךא .תחא־תבב גירא־ינימ 6 דע 4 הניקתמה ,הבר תונמאב היושע הנוכמ (1579־ב
 ,די־יטשופ םינצבקל םידבוע־ינומה וז האצמא ךופהת אמש ,תגאדומ ,דתיה ריעה־תצעומו
 ושמתשה ןדיילב ".העיבטל וא קנהל רתסב הרסמ איצממה תאו ,האצמאה תא הזנגו הדמע
 הייריעה תא םיטרס־ירזש לש םהיחילש וצליא הליחת .1629־ב הנוכמ התואב הנושארל

 [06מ©£181£31-1;611] תונידמה־תפיסא םעטמ תונוש תודוקפ !השומיש לע רוסיא איצוהל
 ,םימיוסמ םיאנתב ,שומישה רתוה ףוסב > השומיש תא ליבגהל ונווכתנ ׳עו 1639 ,1623 םינשב
 לש תודסומ") ן ר ו ה ס ק ו ב רמוא ךכ — ״וז ריעב״ .1661 רבמצדב 15־מ הדוקפ יפ לע
 ולא ואיצמה" — ןדיילב שומישל םיטרסה־תנוכמ לש התסנכה ינפל (1663 ןדייל ,״תוינידמ
 ןיקתהל דיחי לוכי היה ותועצמאבש ,הגיראל רישכמ ,בוריקב הנש םירשע ינפל ,םישנא
 םושמ .חנמזנ התוא אלב ןמז ותואב םיבורמ םידבוע וניקתהשמ תוריהמ רתיבו רתוי םיגירא

 רסאנ הז רישכמב שומישהש דע ,םיגרואה דצמ תונלבוקו תומוהמל םירבדה ועיגה ךכ
 ־וב התגהנה הררוע הילגנאב ולאו ,1676־ב ןלקב המרחוה הנוכמ התוא ".הייריעה ידי לע
 יבחר לכב השומיש תא רסא 1685 ראורבפב 19־מ רסיקה־וצ .םילעופ לש תומוהמ ןמזב
 שדיח ץן לראק .הייריעה תדוקפ יפ לע היסהרפב דקומה לע התלעוה גרובמאהב .הינמרג
 םיברב השומיש תא הריתה אל הינ1םקאם תנידמו ,1685 תנשמ וצה תא 1719 ראורבפב 9*ב
 תונוכמה־ץולח השעמל התיה ,םלועב הלודג הכי המוהמ הררועש ,וז הנוכמ .1765־ב אלא
 רשפאתנ התועצמאב .18־ה האמה לש תיתיישעתה הכפהמה ץולח ,ונייה ,הגיראלו תייווטל
 םצע ךות ,דחא עינמ־טומ ףחוד היהש ך1ת — ,הגיראה־־תכאלמב ןויסנ לכ רסח ,רוחבל ול
 התרוצבו ;וירזיבא לכ לע ולוכ רונמה תא העונת ידיל איבהל — ותברקהו ותקחרה

 .תחא־תבב גירא־תוכיתח 50 וא 40 וז הנוכמ הקפיס תללכושמה
 הרוצ התוא ונימיב םג םימעפל תינשנו־תרזוה תונשונ־תונשי תודוטקאפונאמב 195
 םיניפוש־תזחשהל םילעפמב ,לשמל ,הנה .תונוכמה־ןונגנמ דגנ םילעופה תודירמ לש הסג

 .1065 תנשב דליפשב
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 הלודגה היישעתהו תונוכמה ןונגנמ .13

 דגנ םימחלנש לכ .המויק דגנ םינפ םושב תונווכמ ןה ןיאו ,הרוטקאפונאמה תויה
 םירעהו םינמואה ישאר ידי־לע תלהנתמ המחלמה ירה ,תורוטקאפונאמ לש ןתווהתה
 לש םירפוס ואר ךכיפלו .םיריכשהרבילעופה ידי־לע אלו ,תודחוימ תויוכז ןהל שיש
 ףילחהל תורשפא לש יעצמא רקיעב הדובעה ־תקולחב■ הרוטקאפונאמה תפוקת
 ,לשמל ,םדא דמוא .וילאמ רבתסמ הז לדבה .שממ םילעופ קוחדל אלו ,םילעופ
 ,הנתוכה תא ןשונה רושיכב תווטל ידכ שיא םינוילימ האמ םישרדנ ויה הילגנאבש

 רוביד לש ועמשמ ןיאש ,ןבומכ — שיא 500.000 ידי־־לע הנוכמב וישכע תיווטנה
 ועמשמ אלא .םלועמ ויה אלש ,הלא םינוילימ לש םמוקמ תא הספת הנוכמה יכ הז
 ןונגנמ םוקמב םיאב ויה וליא ,םילעופ לש םיבורמ םינוילימ םישרדנ ויה :ךכ קר
 לא ךילשה הילגנאב רוטיקה־רונמ :םירמוא םא הז דגנכ .הייווטל־תונוכמ לש
 היה ךירצש ,םייקה תונוכמ,ד־ןונגנמב םירומא םירבדה ןיא ,םיגרוא 800.000 בוחרה
 םילעופ לש םיוסמ רפסמב אוה רבודמה אלא ,םילעופ לש םיוסמ רפסמב ופילחהל
 ־תפוקתב .םהילגר תא קחד ,ונייה ,שממ םפילחהו תונוכמה־ןונגנמ אבש ,םימייקו םייח
 םיקנשה .ךלהו ררופתנ םג םא ,דוסיה תונמואה ךרד לע לעפמה היה הרוטקאפונאמה
 לש ,סחיב ןטקה ,רפסמה ידי לע םקופיס לע אובל ולכי אל םישדחה םיילאינולוקה
 תודוטקאפונאמה וחתפ ,דז םעו ;םייניבה־ימימ השוריב ורבעש ,םיינוריעה םילעופה
 לש התוררופתה םע עקרקה •ןמ שרוגש ,ץראה־םעל םישדח רוציי־ימוחת תויתימאה
 ףותישבו הדובעהדוקולחבש יבויחה דצה רתוי זא טלבתה ךכיפלו .תוילאדואיפה
 לש יביטקודורפה חוכה תא תולעהל ידכ םחב שיש — הכאלמ,ד־יתבבש הלועפה
 םיטעומ ידיב הדובע,ד־יעצמא ףוריצו הלועפ־ףותיש םנמא .196םיקוסע םילעופ
 ,תוינפקותו תוימואתפ ,תולודג תוכפהמ וללוח ,תואלקחב שומיש ידיל ועיגהשמ

 לש הקוסעתה יעצמאבו םייחה־יאנתב תוכפהמ וללוחש םג ןאכמו ,רוצייה־ןפואב
 .הלודגה היישעתה תפוקת ינפל בר ןמז דוע תוצרא הברהבו — תירפכה הייסולכואה
 עקרק־ילעב ןיבו תולודג תוחחא־ילעב ןיב רתוי ותליחתב שחרתמ הז קבאמ םלוא
 םיקחדנש לכ — ינשה דצמ :הריכשה הדובעה ןיבו ןוהה ןיב שחרתמ אוהשמ םיריעז
 תומילא־ישעמ ירה — רכו םיסוס ,ןאצ ידי לע ,הדובע־יעצמא ידי לע םילעופה

 ־ןונגנמ לש ותעפשה תא ןיידע ספות אוה ףא ט ר א ו י ט ם ם מ י י ׳ג רס 196
 רשוב יפל) תולעהל יעצמא תונוכמב ,אופיא ,האור ינא" :וז הסיפת יפל תינוכמה
 םסנרפל הבוח אהתש ילב ,היישעתב םיליעפה םישנאה לש םרפסמ תא (ןתעפשה
 ןיבו הנוכמ לש התלועפ ןיב לדבה המ ...(חזג׳סנג 11'681;ן>38 01311^6 <16 ת0טעע1ע)

 (.ץוג קרפ ,ן דפס ,ן ךרכ ,יתפרצ םוגרת ,"׳ובו םירקיע") ׳ר םישדח םיבשות לש םתלועפ
 "הימאגילופ״ה לש המוקמ תא האלממ [הנוכמה] איהש ,רובס אוה ;יטפ ונממ םימה

 :הז דגנכ .תירבה־תוצראב םידחא םיקלח וז הפקשה תמלוה רתויה לכל .[םישנ־יוביר]
 לש ותדובעמ לוטנל ידכ החלצהב וב שמתשהל רשפא תוקוחר םיתעל קר תונוכמ,ד־ןונגנמ"
 ליעומ אוה ןיא .ושומיש םע ךוסחל לכותשמ ותיינב לע דיספהל ךרטצת ןמז רתוי ;דיחיה
 לש םתדובעל עייסל הלוכי תחא הנוכמשכ ,םילודג םינומה לע לעופ אוהשכ אלא תמאב
 םיבורמש םוקמב ,רתויב ןיסולכואה־תופופצ תוצראב רתוי עפשב אוה יוצמ ןכ־לעו .םיפלא
 רשפא ותועצמאבש ינפמ אלא ,סדא־ינבב רומחמ תמחמ ושומישל םינופ ןיא ...לטב־יכלוה
 לע םירוהרה" :ן ו ט ס ג ו ו י י ר יסרפ) ״.םהינומהב הדובע ידיל הריתי תולקב םאיבהל

 (.45 ׳מע ,1824 ןודנול ״.היתואצותו תועקשהה תטיש
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 יסחיה ךרעה־ףדוע לש ורוציי

 םילשונמ הליחת .תיתיישעתה הכפהמל תמדקומ החנה לכ־םדוק ןאכ םישמשמ םירישי
 דת1מכ ,לודג הדימ־הנקב תועקרקה־לזג קר .ןאצה אב ךכ־רחא ,המדאה ןמ םילעופה
 ןאכמ •א196הלודגה תואלקחה ליבשב בחרנ הלועפ־הדש חתופה אוה ,הילגנאב הז לש
 .תינידמ הכפהמ לש ןיע־תיארמ רתוי התליחתב תשבול תואלקחב הכפהמ התואש
 לעופה לש הרחתמל דימ דפהנ ,הנובמ תרוצ אוה שבולשמ ,הדובעת־יעצמא
 רפסמ לא רשי םתיב תדמוע הנוכמה לש העויסב ןוהה לש ותוכרעתשה .197ומצע
 יטסילאטיפאקה רוצייה תטיש לכ .הנוכמה תסרוה םמויק־יאנת תאש ,םילעופה
 ־חוכ תדחיימ הדובעה־תקולח .הרוחסכ ותדובע־חוכ תא רכומ לעופהש ,ךכ לע תדמוע

 — הלוכב תיטסיראלוקיטראפ תויחמומל ותוא השועו ידדצ־דח דוחיי הז הדובע

 בוש ,הנוכמה ידיל תונמואה־ילכב הגיהנה תרבועשמ .יקלח הדובע־ילכב גוהנל
 .ולש ןיפילחה־ךרע םג לטב ותאו הדובעהדווכ לש שומישה־ךרע לטובמו־לטב

 קלח .םיפסכה־רעשמ אציו לטבתנש ןוממ־רטשכ ,הריכמל יואר־יתלב השעב לעופה
 ,תרתוימ הייסולכואל ךכ ידי לע וכפוה תונוכמה־ןונגנמש — םילעופה דמעמ לש הז

 דצמ — ןוהה לש ותמדעתשהל ןירשימב דוע תיחרכה הניאש הייסולכואל ,רמולכ
 ןשיה לעפמה םחלנש ,הזל הז םיווש יתלב תוחוכ ןיב המחלמב .דלכו־ךלוה אוה דחא
 ינש דצמו ,הבוכמה־תטישב לעפמה דגבכ הרוטקאפובאמה־תטישבו תונמואה־תטישב
 תא שידגמו־אלממ ,םגישהל רתוי לקש היישעתה־יפנע לכ תא ףיצמו־ךלוה אוה
 :םירמוא .וכרעמ הטמל הדובעה־חוכ לש וריחמ תא דירומ אליממו הדובעה־קוש

 אלא םניא םהירוסי דחא דצמ יכ ,םילדלודמה םילעופה ליבשב הלודג המחנ יהוז
 תונוכמה־ןונגנמ ןיא ינש דצמו,(״511@מ1]301'3,1י5ז 11\00ז\\ז€מ16ת06")״םיפלוח״
 ותלועפ ץקוע לטינ ךכ ידי לעו ,הגרדהב אלא ותומילשב רוציי־הדש לע טלתשמ
 ךונגנמש םוקמ לכ .התרבח תא הכמ תחא המחנ .המצועהו ףקיהה תניחבמ תינסרהה
 ךותב תיבורכ הקוצמ רציימ אוה םש ,דחא רוציידדדש לע הגרדהב טלתשמ תונוכמה
 עיפשמ אוה םש ,תוריהמב לח רבעמהש םוקמ לכ .ומע הרחתמה םילעופה־תבכש
 רתוי דירחמ הזחמ אצומ התא ןיא תימלועה הירוטסיהב .תופירחבו םינומה תעפשה
 דע ,םינש תורשע ךשמנש ,יתגרדה ןוילכ — הילגנאב הנתוכ לש דיה־יגרוא ןוילכמ
 וכישמה םיבר ,בער־תתימ ותמ םהמ םיבר .1838 תנשב ףוס־ףוס םתחנו םייתסנש
 הפירח הז דגנכ .198םויל םיסנפ 21/2־ב ןווינ־ייח םהיתוחפשמ םע תויחל בר ןמז

 תואלקח ונלצא תמייקש םוקמב .הינמרג יבגל םג םירומא םירבדה .,ד הרודהמל) *198
 םתמדאמ םירכיאה שוריג םע אלא התמוקת הרשפאתנ אל — חרזמב ,אופיא ,דוהיב — הלודג

 (.א .פ — .1648 תנשמ לחה דוחיבו ,16־ה האמה זאמ טשפתנש ,[״ע^116ת1116^811י']
 ,"רכו םירקיע" :ודראקיר) ".םהיניב דימת־תורחת — הדובעו תונוכמ־ןונגנמ״ 197

 (.479 ׳מע
 די־תגירא ןיב תורחתהה הכשמתנ ,1833 תנשמ םיינעה־קוח ןוקיתל םדוק ,הילגנאב 198
 לע םימילשמ ויה ,םומינימה ןמ הטמל ודריש ,רכשה־ירועיש תא :וז ךרדב הנוכמ־תגיראו
 ,ואלפמליו לש הדעה־שאר 1827 תנשב שמיש רנרוט רמ ןהוכה״ .תוליהקה ןמ הבציק ידי
 ,תוארמ רנרוט רמ לש ויתובושתו הריגהל־הדעוה דצמ תולאשה .רייש׳צ יתיישעתה זוחמב
 קחד אל םאה, :הלאש .תונובמה־ןונגנמו םיידי־תדובע ןיב תורחתהה תא םימייקמ דציכ
 תויהל הלכי וז הקיחד (קפפ־ילב, :הבושת ׳זדיה־רונמב שומישה תא חוכה־רונמב שומישה
 ־תדרוה םע ומילשיש די־רונמב םיגרואל תלוכיה הנתינ אלוליא ,התיחשמ רתוי דוע הלודג
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 הלודגה היישעתהו תונוכמה ןונגנמ .13

 ,תיחרזמה ודוה לע.הילגנאב הנתוכדהיישעתל תונוכמה־ךונגנמ לש ותלועפ .דתיה
 התומכ אוצמל השק וז הקוצמ" :רומאל עבק 1835 דע 1834 םינשב יללכה הלשומו
 ,יאדו ".הנתוכה־יגרוא לש םהיתומצעמ םיניבלמ ודוה לש היקמע .רחסמה תודלותכ
 ."תופלוח תודריט" אלא הנוכמה םהל המרג אל ,ףולח־ייח ובזע הלא םיגרואש לכ
 הז ןכש ,איה תדמתמ העפשה תונוכמה־ןונגנמ לש "תפלוח" העפשה התוא ,בגא
 תואמצעתה לש תומד התוא יכ ,אצמנ .םישדח רוציי־ימוחת תודימתב שבוכו ךלוה
 ־יאנתל התוא הנקמ ללכב יטסילאטיפאקה רוצייה־ןפואש ,לעופה יבגל תורכנתהו
 דוגינ ידכ דע תונוכמה־ןונגנמ םע תכלוהו־תחתפתמ — .דדובעה־תרצותלו הדובעה
 םעפב הצרפש ,הדובעה־יעצמאב לעופה לש תירזכא הדירמ התוא ןאכמ .199רומג

 .תונוכמה־ןונגנמ תעפוה םע הנושארה

 שחומ ןפואב טלבתמ הז רשי דוגינש ,ןבומ ,לעופה תא גרוה הדובעה־יעצמא
 לעפמב הרחתמ הז ליחתמ שדחה תונוכמה־ןונגנמ תגהנה םעש תמיא־לכ ,רתויב
 ימוחתב תועיפשמ ךכל המודב םלוא .הרוטקאפונאמ לש וא תונמוא לש יתשרומה
 לש התוחתפתהו תונוכמה־ןונגנמ לש תדמתמה תוללכתשהה הפוג הלודגה היישעתה
 ,די־תדובעב טעמל איה ןקותמ תונוכמ־ןונגנמ לש הרטמה" .תיטאמוטואה הטישה
 ןקתימה תפלחה ךות תשורחהדויבב הילוח תמלשהל וא ךילהת עוציבל גואדל
 היהש ,תונוכמה־ןונגנמ ליבשב חוכ לש לוגיסה" .200,"לזרב לש ןקתימב ישונאה
 םירופישה םה םידימתמ ...םוי לכב םישעמה ןמ טעמכ אוה ,םדא ידיב ןאכ דע ענומ
 ,רתוי הלועמ תרצות רצייל ,חוכ ךוסחל :איה ןתרטמש ,תונוכמה־ןונגנמב םילקה
 !רבג לש וא השא לש ,דלי לש ומוקמ אלמל וא ,ןמז ותואב תרצות רתוי קפסל
 תובושח תואצות ידיל םה םיאיבמ ,עירכמ לקשמ םהל ןיא הרואכלש יפ לע ףאו
 םיאיצומ ,החוטב דיו הריתי תויחמומ ךירצ םיוסמ ךילהתש תמיא־לכ" .201"המ־תדימב
 תנמ־לע ,םינימה לכמ תורידס־יאל הטונה ,חקיפה לעופה ידימ רשפאה לככ רהמ ותוא
 דלי וליפאש ,ךכ ידכ דע ומצע רידסמ אוהש ,דחוימ םזינאכמ לש ותושרל ורסמל

 ,ומויקל קיפסמ וניאש רכש לבקמ ,דיה ירה ,[דיה־גרוא] םילשהש םע לבא, :הלאש ׳.רבשה
 השעמלו ,ןכ, :תבושת ד ומויק ליבשב תיראשה תא םילשתש ,הליהקה תכימתל אוה הפצמו
 ׳.םיינעל הבציקה־תוסכמ ךותמ הוכה־רונמו דיה־ירונמ ןיב תורחתהה הדימתמו־תמייקתמ
 תונוכמה־ןונגנמ לש ונוקיתמ םייתיישעתה םידבועה וקיפהש תלעותה יכ ,אופיא ,אצמנ
 ,םידבוכמ םינפוא לש דמעממ !תדלומה ןמ הריגה וא תנוונמ [םזידפואפ] תולד — ,דתיה
 ־תפוקמ ליפשמ םחל םילכואה םיספרתמ םיינעל םה םירדרדימ ,םייאמצע תמיוסמ הדימבו
 לש םייסחיה תונורתיה לע םרפ־תסמ") ".תפלוח תויחונ־יא םהיפב יורק הז רבדו .הקדצה

 (.29 ׳מע ,1834 ןודנול ,"הלועפ־ףותישו תורחתה
 ודראקיר ריבסמש יפכ ,הנוכה) ץראה לש הסנכהה תא תולעהל היושעה ,הביס התוא" 199
 תא הווהמ םרשע תילכלכ הניחבמש ,ןוהה־ילעבו עקרקה־ילעב לש הסנכהל ,עטק ותואב
 ".לעופה בצמב הערל־יונישלו תרתוימ־הייסולכואל םורגל ןמזב־וב הלוכי ,(המואה רשוע

 העובקה ותילכת — תונוכמה־ןונגנמב לולכש לכ״ (.469 ׳םע ,׳״וכו םירקיע״ :ו ד ר א ק י ד)■
 תדובע אובתש םע ,הריחמ תא תיחפהל וא > םדא־תדובעמ ירמגל רטפיהל ,השעמל ,ותמגמו
 'יתלב םילעופ ואובי םינמואמ םילעופ לש םמוקמבו ,םירגובמ תדובע םוקמב םידליו םישנ

 (.[23 ׳טע ,״תורוטקאפונאמ לש היפוסוליפ״] דוי) ״םינמואמ
 .43 'מע ,״1858 .טקואב 31 ,ר״חהתב יחקפמ לש תוח״וד״ 209

 .15 ׳טע ,״1856 .טקואב 31 ,׳וכו תוח״וד״ 201
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 יסחיה דרעה־ףדוע לש ורוציי

 הדובעה תקיחד תכלוהו־תמדקתמ תיטאמוטואה הטישה יפל" .202"וילע חיגשהל לוכי
 תא תיחפהל קר אל איה תוגוכמהדונגנמב םילולכש לש תילכתה" .203"תיחמומה
 תרצות גישהל ידכ םדוקמכ םירגובמ םידבוע לש ןיינמ ותוא תקסעה לש ךרוצה
 םיחמומ־רתוי :ינש גוס ידי לע םדא־תדובע לש דחא גוס ףילחהל םג אלא ,תמיוסמ

 וז תילכת — םישנ ידי לע םירבג ,םיריעצ ידי לע םירגובמ ,םיחמומ־תוחפ ידי לע
 םייטאמוטוא םילונ םיסינכמשכ" .204"הדובעה לש רכשה רעשב השדח הערפה תררועמ
 םיווטה לש לודגה קלחה תא רטפל :איה תילכתה ירה ,םיליגרה םילונה םוקמב
 ישעמה ןויסנה תמחמ — תונוכמה־תכרעמ לש המוצעה תושימגה .205״םירגובמה
 התוחתפתהו בר ףקיהב םיינאכמ םיעצמא לש םתואיצמ תמחמ ,ךלוהו־רבטצמה
 ףקותב הלש רעסה־תומדקתה ידי־לע וגל התארה רבכ — הקינכטה לש תדמתמה
 הנתוכה־תיישעת לש אישה תנשב ,1860 תנשב לבא .רצוקמה הדובע,ד־םוי לש ץחלה
 המו ,תונוכמה־ןונגנמב םילולכשה תרהד תא זא רעשל לוכי היה ימ ,הילגנאב
 ףקותב ןכמ־רחאל םינשה שולשב ולחש ,דיה־תדובע לש התקיחד תא — ךכב ךורכש
 ךותמ תואמגוד המכ ןאכ איבנש ונייד ?הקירמאב ם־יחרזאה־תמחלמ לש ןברודה
 ־לעב .הז ןיינעב םילגנאה תשורחה־יתב יחקפמ לש םיימשרה תונובשחו־םינידה
 ונל שי וישכעו ,ץופינ־תונוכמ 75 ונל ויה םדוקמ״ :ריהצמ רטס׳צנאמב היישעת
 ,תוחפ ׳םיידי, 14־ב םידבוע ונחנא ...הדובע לש המצע תומכ התוא תולעמה ,12

 תלוספב ןוכסחה תא םיכירעמ ונא .עובשל ש״יל 10 הלוע הדובע־רכשב ןוכסחהו
 רטס׳צנאמב הקד הייווטל דחא תשורח־תיבב" ".תכרצנה הנתוכה תומכמ 10%,ידכ
 םייטאמוטוא םיכילהתב שומישהו תוריהמה תלדגה תמהמ יכ ,יל ועידוה
 לש רועישב תחא הקלחמב :םילעופה רפסמב התחפה הלח ,םינוש [861£ 3.01111^• ן
 תנוכמ תסנכה ולאו ;םידבועה רבחמ רתויו 72; לש רועישב היינש הקלחמבו 74
 םיידיה רפסמ תא תרכינ התחפה התיחפה היינשה ץופינה־תנוכמ םוקמב הקירסה
 יללכה ונוכסח תא דמוא הייווטל דחא תשורח־תיב ".ץופינה־רדחב ןכל־םדוק ודבעש
 ,רטס׳צנאמב הייווט־תיב ילעב ,ר ו מ ל י ג םינודאה .10%, לש רועישב ״םיידי״ב

 יכ ,ובא םידמוא ונלש (1נ10ד¥111£ (161ו?1ז16מ10מ1) הפישנה־תקלחמב" :םיריהצמ

 תונובמה־ןונגנמ לש לודגה ונורתי" .19 ׳מע ,״תורוטקאפונאמ לש היפוסוליפ״ :ר ו י 202
 םידבועב ןיטולחל יולת־יתלב השענ דיבעמהש ,ךכב ורקיע םיניבל־תיישעב וב םישמתשמש

 (.46 ׳םמ ,180 ׳מע ,1866 ןודנול ,"\ו ח״וד ,םידלי תקסעהל הדעוה״) ״.םינמואמ

 ב״תסמ" לש תונוכמה תקלחמב ישאר להנמ ,קורוטס .א רמ .׳ב הרודהמל תפסות
 תונוכמ־תיינב ןיינעב ונל רפסמ [״01־631;:א01-1;1161יט 11311־הז33ז״] ״ןופצה לש הלודגה
 רוצייה .םויל םוימ תחופ [6x^61131^6] םירקי םילגנא םידבועב שומישה״ :(׳ובו םירטק)
 הלאה םילכה תאו םיללכושמ הדובע־ילכב שומיש ידי לע לדג הילגנא לש הדובעה־יתבב
 םתדובע חרכהב תשרדנ םדוק... (310גע 01388 0:11360111•)הדובע לש ךומנ גוס בוש שמשמ
 םירטקה יקלח תא תרציימה הדובעה וישכע .םירטקה לש םיקלחה לכ תא רצייל ידכ תיחמומה
 לש תונוכמה־ןונגנמל ינא ןווכתמ ׳םילכ, ירמאב .הילכב רתוי הבוט ךא התויחמומב התוחפ
 ".תודעה־יטרפ .ב״הסמ רבדב תיתוכלמ הדענ") ."׳וכו םיחדקמ ,תועצקמ ,תוטרחמ :םיאנוכמה

 (.17863ד 17862 ׳סמ .1867 ןודנול

 .20 ׳מע ,״תורוטקאפויאמ לש היפוסוליפ״ :רוי 203

 .321 ׳מע ,םש :רוי 204

 .23 ׳מע .םש 203
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 ...םיידיבו הדובעח־רכשב םלש שילשב ותחפ תושדחה תונוכמה־ןונגנמב וניתואצוה
 (ן301< £1־31116 300!£1־31116 !,ססומ) חותימלו הליויסק תונוכמ,ר״רדחב

 תקלחמב !םיידיב שילש לש התחפה ןכו תואצוהב שילש ידכ ךרעב איה התחפהה
 הנלש םיטוחה :לכה ונרמא אל ויידעו .תואצוהב שילש לש התחפה ךרעב הייווטה

 וניתונוכמ ןונגנמב שומישה תמחמ רתוי הברה םילועמ ,םינתשרחה ידיל םירבועה
 לוזבו ,גירא לש רתוי הלודג תומכ םהמ רצייל ןתינש ,ךכ ידכ דע םילועמ ,תושדחה

 לע .206"םדוקה תונוכמה־ןונגנמ ידי־לע ונקתוהש םיטוחה ןמ םירציימ ויהשמ ,רתוי
 יכ איה הדבוע" :רומאל ,וויירגדר .א רמ ,תשורחה־יתב לע חקפמה ריעמ ךכ
 רמצל תשורחה־יתבב ;הדמתהב תמדקתמו תכלוה רבגומ רוציי דגנכ םיידיה תתחפה
 םידחא םימי ינפל ,* תכשמנו־תכלוה איהו ,רצק ןמז ינפל םילעופה תתחפה הליחתה

 רפסה־תיבב הלודגה הדיריה יכ ,לייד׳צור תוביבסב רשא רפס־תיב להנמ יל חס
 דונגנמב ולחש םייונישה קומחמ םג אלא ,הקוצמה תמחמ קר אל המרגנ תונבל
 ־יאצח םילעופ 70 ורטופ הלאה םייונישה ןמ האצותכו ,רמצל תשורח־יתבב תונוכמה

 .207"םיינמז

 םיינאכמה םילולכשה לש תללוכה האצותה לע ונתוא הדימעמ האבה הלבטה
 :תינקירמאה םיחרזאהדומחלמ ידי לע ומרגנש ,הילגנאב הנתוכה תיישעתב

1858 1861 1868 

 תשורחה־יתב רפסמ

 2405 2715 2046.סלוו הילגנא
 131 163 152 .היטוקס
 13_9_12.דנאלריא

 2549 2887 2210 .... תדחואמה הכלממה

 רוטיקה־־ילונ רפסמ
 344.719 368.125 275.590 .0לוו הילגנא

 31.864 30.110 21.624 . היט1ק0
 2.746 1.757 1.633 .לנאלריא

 379.329 399.992 298.847 .... תדחואמה הכלממה

 םיכלפה רפסמ
 30.478.228 28.352.152 25.818.576 .. סללו הילגנא

 1.397.546 1.915.398 2.041.129 . היט1ק0
 124.240_ 119.944 _150.512.לנאלריא

 32.000.014 30.387.494 28.010.217 .תדחואמה הכלממה

 םיקסעומה םישנאה רפסמ
 347.052 407.598 341.170 .סל1ו הילגנא
 39.809 41.237 34.698 ........ היט1ק0
 4,203_2.734 3.345 .לנאלייא

 401.064 451.569 379.243 .תדחואמה הכלממה

 .ךליאו 108 דפע ,״1863 .טקואב 31 ,ר״חהתב יחקפמ לש תוח״וד" 206
 ידיב רשפיא הנתוכה־רבשמ ימיב תונוכמהךונגבמ לש ריהמה ולולכש .109 ׳מע ,םש 207
 ירוזחל — תינקירמאה םיחרזאה תמחלמ לש המויס רחאל דימ — םילגנאה םינתשרחה
 *יא טעמכ 1866 לש םינורחאה םישדחה 6־ב רבכ :ימלועה קושח תא ןיע־ףרהכ שידגהלו
 דוע ןבומכ ריבגהש המ ,ודוהלו ןיסל תורוחסה חולשמ לחה ךכו .םיגירא רוכמל היה רשפא

 לבוקמה קודבה יעצמאב אצומ םיגתשרחה ושפיח 1867 תישארב . [8־1111;] שד1גה תא רתוי
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 ־ןונגנמ ,רמולכ !הנתוכל תשורח־יתב 338 ומלענ 1868 דע 1861 תנשמש ,אצמנ
 ילעב לש רתוי טעומ רפסמ ידיב זכרתנ רתוי םוצעו רתוי יביטקודורפ תונוכמ־לש
 יכ אצמנו ,םתרצות זדתלע ןמזב וב לבא ;20.663־ב טעמתנ רוטיק,ר־ילונ רפסמ .ןוה
 ,דלע םיכלפה דפסמ :הנורחאלו .ןשיה ןמ רתוי קפסה וישכע ןתנ רתוי־ןקותמ לונ
 הקוצמהש ,ןאכמ .50.505־ב תחפ םיקסעומה םילעופה רפסמ ולאו ,1.612.541־ב
 לע הקזחתנו הלדג ,קנח ידכ דע םילעופה לע הנתוכה־רבשמ ליטהש ,"תפלוחה"

 .תונוכמה־ןוגגנמב הלחש תדמתמהו הריהמה תומדקתהה ידי

 לכ ןמוזמו־ןכומה ,רתויב־םוצע הרחתמכ קר אל לעופ תונוכמ,ד־ןונגנמ םלוא .י
 ףכ — לעופל תניוע המצוע םג אוה .״רתוימ״כ ריכשה־לעופה תא קורזל העש
 השענ תונוכמה־ןונגנמ .ןוהה וב שמתשמ ךכו ,הרורב המגמבו לוקב ןוהה זירכמ
 ,ב״ויכו תותיבשה ,םילעופה־תודירמ תא וב אכדל רתויב־םוצעה המחלמה ילכ

 התיה ל ק ס א ג יפל .208ןוהה לש דיחיה־ונוטלש דגנ ידוירפ ןפואב תוצרפתמה
 ןוהה־לעבל םג רשפיא הז ביריו ,"םדאהדווכ" לש ובירי התליחתב דימ רוטיק,ד־תנוכמ
 איבהל ומייאש תועיבת ןתוא ,םילעופה לש תוכלוהו־תולדגה םהיתועיבת תא אכדל
 המילש הירוטסיה בותכל היה רשפא .209תשורח,ד־יתב תטיש לש התישאר לע רבשמ
 שמשל אלא םלועל ואב אל ןמצע־לכש ,ךליאו 1830 תנשמ ואצמוהש תואצמאה לע
 "דרפ״ה־לונ תא לכ־םדוק םיריכזמ ונא .םילעופה תודירמ דגנ ןוהה לש ותמחלמ־ילכ

 הטישב השדח הפוקת חתופ אוהש םושמ ,(861£3,01;11ג8מ1ט16) יטאמוטואה
 .210תיטאמוטואה

 תויעוצקמה תודוגאה תדעו ינפב ,רוטיקה־שיטפ איצממ ,תימסאנ דיעהש ,תודעב
 ־ןונגנמב םילולכשה לע הלאה םירבדכ רמא ,[׳11־3,(168׳ 111110118 00מ11נב1881011]
 תנשב תונוכמה־ילעופ לש תוכשוממהו תולודגה תותיבשה לגרל םניקתהש ,תונוכמה
 ־תונוכמ תסגכה :אוה ונלש םיינרדומה םיינאכמה םילולכשכ ינייפואה וקה״ : 1851
 המו — תושעל התע בייח ינאכמ לעופ לכש המו .ןהילאמ תולעופה ,הדובע־ילכ־לש
 לש האנה הדובעה לע חיגשהל אלא ,ומצעב דובעל אל :אוה—רענ לכ תושעל לוכיש
 החדנ ,דבלב םתויחמומב םייולת ויהש ,םילעופה לש ולוכ דמעמה לכ .הנוכמה
 תודות .יאנוכמ לכ ליבשב םירענ העברא קיסעמ יתייה םדוק .םלועה ןמ לטבו

 הניחבמ ,קדצבו — וריהצהו םילעופה ךכל ודגנתה .5%־ב הדובעה־רכש תדרוה :םהילע
 וצלאנ בר ןמז ךשמב וברסש רחאל .עובשב םימי 4 דובעל איה הדיחיה הפורתהש — תינויע
 םע םידחא תומוקמב — הטלחה התוא ידיל אובל ,םמצע תעד לע םינוממה ,היישעתה־ירש

 .הדרוה אלב םירהא םוקמבו ,5% לש רנש תדרוה
 — תחפונמ רוצ־תיכוכזמ םיקובקבל היישעתה יפנעב דבועה ןיבל םילעבה ןיבש סחיה״208
 ןאכש ,הצוחל תיכוכז לש הרוטקאפונאמה תחירפ ,ןאכמ ."תינורכ התיבש :ותועמשמ
 רצייש ,לטאקוינ דיל דהא קסע־תיב .תונוכמה־ןונגנמ ידי לע תוירקיעה תולועפה תועצובמ
 לש טנופ 3.000.500 הז םוקמב התע רציימ ,הנשל תחפונמ־תינוכז םיטנופ■ 35.000 םדוק

 (.263 ,262 ׳טע ,1865 ".ן\ן ח״וד .םידלי תקסעהל הדענח״) .הצוחל תיכוכז
 .4 ,3 ׳מע .1833 ןודנול .״הילגנא לש תיתיישעתה הייסולכואה״ :ל ק ס א ג 209

 רמ איצמה תונונמ־תיינב ליבשב תונוכמ לש ןשומישב דואמ תובושח םיכרד המכ 210
 .תונוכמ־רוצייל ומצע ולש תשורח,ד־תיבב תותיבש ידי לע דכל ףחדנו — ןרבר6
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 דע 1500־מ םירגובה םישנאה רפסמ תא יתקפה םישדח םיינאכמ םיפוריצ םתואל
 ".יחורב הנוגה היילע :התיה האצותהו .750

 :ידוה גירא תספדהל םילעפמב םיעבצ־תספד״דל הנוכמ לע רוי רמוא דכו
 ,ונייה) אושנ־אלל תאזה תודבעה ןמ רודחיש ןוהה־ילעב ואצמו ושפיח ףוס־ףוס"
 הרהמ־דעו ,עדמה תורוקמב — (םילעופה םע םיזוחב םהילע םיקיעמה םיאנתה ןמ
 ".הלעמב־םיינשה םירביאה לע שארה ןוטלש ,ימיטיגלה םנוטלש ידיל ועיגהו־ורזח
 :רמוא אוה ,התיבש השמיש הל יעצמא־יתלב םרוגש ,יתשה רושייל האצמא לע
 ,ררידח-אלל תוריפחב םיננאש םיבשוי םמצע תא ומידש ,םהינימל םיננולתמה"
 ־יוקו ולבלבתנ םהיפגא הנהו ואר ,הדובעה־תקולח לש םימדוקה םיוקה ירוחאמ

 ויה םיסונא ךכו ;םישדחה םיינאכמה םיסיסכטה ידי לע תלעות־ירסח ושענ הנגהה
 הריצי" :רמוא אוה יטאמוטואה ׳דרפ׳ה־לונ תאצמא לע ".יאנת־אלל העינכ ענבהל
 תרשאמ וז האצמא ...היישעתה תודמעמ ברקב ונשויל רדסה תא ריזחהל הדעונש

 םלועל ,ותורישל עדמה תא ןוהה סייגמשמ יכ ,םעפ העבוה רבכש הלודגה הרותה תא
 לש ורוביחש יפ לע ףאו .211"תויצב חקל תדמול הדובעה לש תררוסה דיה אהת

 ,התוחתפתהב ןיידע תפפור התיה היישעת־תטישש ןמזב ,ונייה ,1835 תנשב אצי רוי

 םוש לע קר אלו ;היישעתה־חורל יסאלק יוטיב שמשמ אוה ראשנ — יסחי ןפואב
 תא הלגמו־טפטפמ אוה הבש ,ותומימת םוש לע םג אלא ,בלה ־תיולג ותויניצ
 יכ ,"הרותה" תא ,לשמל ,אוה חתפמש רחאל .ןוהה־חומ לש תויליואה תוריתסה
 לש תררוסה דיה תא עירכמ םלועל ,ויתרשמ אבצל רכשנש עדמה תרזעב ,ןוהה
 ותוא ומישאהו ואב" יכ ,ךכ לע רמרמתמ אוה ירה — תויצ הילע הפוכו הדובעה
 ךוה־ילעב ידיב תרש־ילכ שמשל ומצע ריכשמ אוהש (יאקיזיפ־ינאכמה עדמה תא)
 שי תלעותה ןמ המכ ,תובחרו תוכורא ףיטהש רחאל ."םיינעל קיצהל ידכ םירישע
 ;הרתמו דמוע אוה ירה ,תונוכמה־ןונגנמ לש הריהמה תוחתפתהב םילעופה ליבשב
 ־ןונגנמ לש ותוחתפתה תא םישיחמ םה ׳וכו םהיתותיבשב ,םתונברסבש ,םהב
 רצוק תא הוארל תוגיצמ" — רמוא אוה — ״הז גוסמ תומילא תוכפהמ״ .תונוכמה
 םידומע ".ומצע תא הנעמש ימ לש יפוא ,רתויב יוזבה ויפואב םדא לש ותייאר
 ,תוקספההו תומילאה תויושגנתהה אלוליא" :ךפיהל רמאנ ןכלרבדוק םיטעומ
 ־היישעתה תטיש התיה ,תשורחה־יתב ילעופ ברקב תועטומ תופקשה ידי לע ומרגנש
 ךכ־דחאו "רבדב םיברועמה לכל רתוי הבורמ הכרבל תוריתמ רתיב דוע תחתפתמ
 ־הינטירב לש הנתוכה־תוזוחמב הייסולכואה לש הרשואל" :בוש זירכמ אוה
 ׳יכ ,םירמוא" ".הגרדהב אלא םילח תונוכמה־ןונגנמב םירופישה ןיא — הלודגה
 םע ,םירגובה לש םרכש רעש תא תיחפמ (תונוכמה־ןונגנמ לש ולולכש) הז רבד
 םילעופה ןיינמ תא ךפוה אוה ךכ ידי לעו ,םהמ קלח לש םחילגר תא קחוד אוהש
 ,רבדה יאדו ירהו .םתדובע ירחא שוקיבה לא האנשהב ,הדימה לע רתי שודגל

 דצמו ".הלא לש םרכש רעש תא הלעמו םידלי תדובעל שוקיבה תא לידגמ אוהש
 אוהש ,ךכב — םידליל ךומנה רכשה לע הירוגינס דמלמו תומחנ־לעב ותוא אב ינשה
 לכ .תשורחה־יתבל ידמ םדקומב םהידלי תא חולשלמ םירוהה ינפב םירת שמשמ

 .370—367 'םע ,"תורוטקאפונאמ לש היפוסוליפ״ :ר ו י 211
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 תרסוא הקוחתה םאו ;לבגומ־יתלבה הדובעה םוי לע דחא הירוגינס־בתכ אוה ורפס
 תילארביל שפנ תרכזנ — םויל תועש 12־מ רתוי ךרפ־תדובע 13 יגב םידלי דיבעהל
 עובתלמ ודעב רדוג הז ןיאו .םייניבה־ימי לש רתויב־תוכושחה תופוקתה תא וז
 ידי לע ןכש ,הנוילעה החגשהל הידוה תליפת וללפתיש ,תשורחה־יתב ילעופ תאמ
 .212"םייחצנה םהיניינעב" תוגהל ידכ החונמה תא םהל וז הקפיס תונוכמה־ןונגנמ

 תונובמה־ןונגנמ ידי־לע וקחדנש םילעופה יפנל לקשמה־־יוויש חיירואדר .6
 ,םנרוט ,ךולוק־קאמ ,לימ םמיי׳ג ןוגכ ,םינגרוב הלכלכ־ימכח לש .דמילש הרובח

 ,םילעופ ילגר קחודה תונוכמה־ךונגנמ לכ יכ ,םיקסופ ׳וכו לימ .טס /ג ,רוינס

 םילעופה םתוא לש םתקסעהל ודגנכ־לוקש ןוה ,חרכהבו ,ןמזב־וב ררחשמ םלועל
 .213םפוג

 לכ — ןיטיפטל־הרוטקאפונאמב ,לשמל ,םילעופ 100 קיסעמ ןוה־לעבש ,חיננ
 הלוע תחא הנשב עיקשמ ןוהה־לעבש ,הנתשמה ןוההש ירה .הנשל ש״יל 30־ב לעופ
 ־ןונגנמ דיל קיסעמ אוה םירתונה 50 תאו ,םילעופ 50 רטפמ אוהש ,אהי .ש״יל 3000
 םימחפ ,םיניינבמ ונתעד םיחיסמ ונא תוטשפה ןעמל .ש״יל 1500 ול הלועה תונוכמ
 .214ש״יל 3000 ,םדוקמכ התע ,הלוע הנשב לכאנה םלגה־רמוחש ,חיננ דועו .ב״ויכו

 ,ןשיה לעפמה־ןפוא יפל ?והשלכ ןוה הז לוגליג ידי לע "ררחתשנ" םולכ

 ותיצחמו עובק ןוה ותיצחמ בכרומ היה ש״יל 6000 ךסב עקשומה ללוכה םוכסה
 1500־ו ,םלג־רמוחל ש״יל 3000) ש״יל 4500 :בכרומ אוה וישכע .הנתשמ ןוה

 הווהמ וישכע .הנתשמ ןוה ש״יל 1500־ו ,עובק ןוה (תונוכמה־ןונגנמל ש״יל
 ג/4 קר אלא תיצחמ אל ,יח הדובע־חוכב לגלגתנש ןוהה קלח וא ,הנתשמה ןוהה
 אוהש וזכ הרוצ ךותב ןוהה לש קותיר ןאכ לס רורחש םוקמב .ןוהה לכ לש דבלב
 .עובק ןוהל הנתשמ ןוה לש ותכיפה ןאכ הלח ,רמולכ ,הדובע־חוכב ףלחתהלמ לדח

 קיסעהל לוכי ש״יל 6000 לש ןוהה ןיא ,םידמוע םניעב םיאנתה ראש םא ,וישכע
 תוחפ ןוהה קיסעי תונוכמה־ןונגנמ לש לולכש לכ םע .םילעופ 50־מ רתוי םלועל
 לש םוכסה ןמ תוחפ הלוע ,שדחמ סנכוהש ,תונוכמה־ןונגנמש ,ונחנה וליא .םילעופ
 קר 1500 םוקמב :לשמל ,דיגנ ,ודי־לע וקחדנש הדובעח־ירישכמו הדובעה־חוכ
 .דיה וא ,עובק ןוהל ש״יל 1000 לש הנתשמ ןוה רפחנ היה זא יכ — ש״יל 1000
 ־רכשש חיננ םא—ןורחאה ,הז ןוה .ררחתשמ היה ש״יל 500 לש ןוח ולאו ,קתורמ
 ירהו ,ךרעב םילעופ 16 תקסעהל ןרק שמשל יושע — דמוע וניעב יתנשה הדובעה
 ידכ ןכש ,16־מ תוחפ הברה אלא קיסעהל ןיא :ןכמ הלודג !םילעופ 50 ורטופ
 קר :דמוא הווה ,עובק ןוהל ךפהיל ךירצ ןהמ קלח בוש ,ןוהל ש״יל 500 ךופהל

 .הדובע חוכב ףלחתהל לוכי ןהמ קלח

 לש הבורמ רפסמ הקיסעמ שדחה תונוכמה־ןונגנמ תנקתהש ,חיננ וליפא םלואו

 .[370] 475 ,281 ,321 ,370 ,7 ,368 ׳טע ,םש״ : י ו י 212
 ןכמ־רחאל שוריפב וב רזח םלואו ,וז העדב הליחת היה אוה ףא ודראקיר 213
 לע" .31 קרפ /״וכו םירקיע״ ׳ר .ול םיינייפואה תמאדובהאו יעדמ הינפ־רסוה םתואב

 ."תונוכמה־ןונגנמ
 .ל״נה םינלכלכה והואיבהש שממ ןפוא ותואב וז המגדה ינא ןתונ :קודו 214
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 ןיטיפטה־ילעופ דגנכ [היצאסנפמוק] לקשמה־יוויש םושמ ךכב שי םולכ—םיאנוכמ
 קחודשמ םילעופ תוזופ ותנקתה הקיסעמ רתויב בוטה הרקמב ■?הצוחה וכלשוהש
 לש םתדובע־רכש אלא גציי אל הליחתמש ש״יל 1500 לש םוכסה .וב שומישה
 :תונוכמה־ןונגנמ לש ותומדב ,גציימ אוה וישכע ירה ,ורטופש ןיטיפטה־ילעופ
 לש הדובעה־רכש תא (ב !ותנקתהל םישורדה רוצייה־יעצמא לש ךרעה תא (א
 :דועו ."וינודא" ידיל לפונה ךרעה־ףדוע תא (ג !ותוא םיניקתמה םיאנוכמה
 ידכ ,ןאכמ .התתימ רחאל אלא שודיח הנועט איה ןיא בוש ,הנוכמה הנקתוהשמ
 ןיטיפטל־ןתשרחש חרכהה ןמ ,םיאנוכמ לש ףסונ רפסמ ותוא תודימתב קיסעהל

 .םילעופ קחוד אהי ינשה רחא דחא
 םה םינווכתמ .ןוה רורחש לש הז גוסל םינווכתמ םירוגינס םתוא םג ןיא םצעב
 ,אבומה הרקמב יכ ,שיחכהל ןיא םנמאו .םיררחושמה םילעופה לש םתייחמ־יעצמאל
 אוה ךכ ידי לעו םילעופ 50 ררחשמ תונוכמה־ןונגנמש קר אל ,לשמל ,הלעמל
 היחמ־יעצמא לא םתקיו תא אוה לטבמ םג אלא ,[קושה] "תושרל םידמוע" םתוא השוע
 ,וז הטושפ הדבוע .הלא היחמ־יעצמא "ררחשמ" אוה ךבו ,ש״יל 1500 לש םוכסב
 — ותייחמ־יעצמאמ לעופה תא ררחשמ תונוכמהךונגנמ יכ ,רקיע־־לכ השדח הניאש
 ליבשב היחמייעצמא ררחשמ תונוכמת־ןונגנמ יכ ,תילכלכ הניחבמ ,אופיא ,השוריפ
 ,יוטיבה־ןפואב יולת לכה :םיאור .לעופב שמתשהל ידכ ןוהל םתוא ךפוה וא ,לעופה
 .[ןמש יוניש ידי לע תורצה תא קיתמהל רתומ] 1^011111111)118 0101111-611061:01313.

 ,ןוה וויה ,ש״יל 1500 לש ךרעב ,הלא היחמ־יעצמאש ,אצוי הירואית התוא יפל
 חפקמ ,ןכ םא .םירטופמה ןיטיפט־ילעופ םישימח לש םתדובע ידי לע ךרעתשנש
 ,טוקשי אלו חוני אלו !םישימחה םתוא ולביקש ,ןותבשה םע וקוסיע תא ,דז ןוה

 הכירצ הז ןוה ךורצל םישימחה םתוא ולכוי הבש ,השדח "העקשה" אצמיש דע
 ,םילעופו ןוה דחי ןמדזהל וכרטצי בוש םדקומב וא רחואמבש ,אצמנ .תיביטקודורפ
 ־ןונגנמ ידיב םיקחדנה םילעופה לש םהירוסי םג :עמשמ .לקשמה־יוויש ךל ירהו

 ,הזה םלועה תורצוא םיפלוחש ומכ שממ ,םיפלוח אלא.םניא תונוכמה
 תמועל ןוה תקזחב ודמע אל םלועמ ש״יל 1500 לש םוכסב היחמה־יעצמא
 וכפהנש ,ש״ילה 1500 ןתוא ןוה תקזחב םתמועל ודמע־דומע .םירטופמה םילעופה
 קלח אלא הלא ש״יל 1500 תוגציימ ויה אל ,הפי ןייענשכל .תונוכמ־ןונגנמל וישכע.
 ויה קלח ותואו ,םירטופמה םילעופה 50 ידיב ,דנש־הנש םירצוימ ויהש ןיטיפטה ןמ
 ןיטיפטב .ופוגמ־רכש םוקמב ,ןוממ־תרוצב — םקיסעמ ידימ רכש םילעופה םילבקמ
 .ופוג םוכס ותואב היחמ־יעצמא םילעופה םינוק ויה ,ש״יל 1500־ל וכפהנש ,הלא
 ויה םפוג םילעופהו ,תורוחס תקוחב אלא ןוה תקזחב אל וללה ויה םימייק ךכיפל
 .תוחוקל תקזחב אלא םיריכש םילעופ תקזחב אל ,הלאה תורוחסה יבגל םימייק
 תוחוקלמ םתכפוה ,היינקה־יעצמאמ םתוא "ררחיש" תונוכמה־ןונגנמש ,וז הדבוע
 םא [.לכה הז] ¥0118,10111. .הלא תורוחסל תחפומה שוקיבה ןאכמ .תוחוקל־אלל
 לש ןריחמ דרוי ,רחא םוקממ רבגומ שוקיב ידי־לע ןזאתמ וניא הז תחפומ שוקיב
 תקיחד ויתובקעב האב ,הבורמ ףקיהבו בר ןמז ךשמנ רבדה םאו .קושב תורוחסה
 ־םדוק רציימ היהש ,ןוהה ןמ קלח .תורוחסה ןתוא לש ורוצייב םיקוסעה םילעופה

 לש םתדירי ןמזב .תרחא הרוצב רצייתמו־שדחתמ ,םייחרכה היחמ־יעצמא ןכל



 יסחיה ךרעה־ףדוע לש ורוציי ־

 ־יעצמא לש םרוצייב םיקוסעה םילעופה ףא ,ןוהה לש ומוקמ־טסיהו קושה־יריחמ
 יכ ,חיכוהל םוקמבש ,אצמנ .םרכש לש קלחמ "םיררחתשמ" םייחרכהה היחמה
 םינורחאה תא ןמזבדב ךפוה ,היחמ־יעצמאמ םילעופה תא וררחשב ,תונוכמה־ןונגגמ
 ־קודב קוח ותוא חוכב ,רוגינסה ןודאה חיכומ — םילעופ םתוא תקסעה םשל ןוהל
 ,רוציי־ףנע ותואב דבלב אל :ךפיהה תא שממ ,הקפסאו שוקיב רבדב הסונמו
 אוה קרוז םוקמ לכב ,גהנוה אלש ,רוצייה־יפנעב םג אלא ,תונוכמה־ןונגנמ גהנוהש

 .הצוחה םילעופ
 :ןה ,אלולטאו־אכוחל ןתכפה תילכלכה תוימיטפואהש ,תוישממה תודבועה

 ־קוש לא הנדסה ןמ םיכלשומ תונוכמה־ןוגגגמ ידי לע םיקחדנה םילעופה
 לוצינה תושרל רבכ הז םידמועה הדובעה־תוחוכ לש םרפסמ תא וב םיברמו הדובעה
 ,תונוכמה־ןונגנמ לש וז ותלועפ יכ ,הלגתי תיעיבשה השרפב .יטסילאטיפאקה
 ,הברדא — םילעופה דמעמ ליבשב לקשמ־יווישכ ןאכ התוא םיראתמו םיאבש
 וקחדנש םילעופהש ,יאדו :תאז קר רמאנ ןאכ .רתויב־םויא טוש תעיגפ לעופב תעגופ
 םיאצומ .םירחא רוציי־יפנעמ דחאב קוסיע אוצמל םילוכי רוציי לש דחא ףנעמ
 היחמה־יעצמא ןיבו םהיניבש רשקה קדהתמ בוש דכ ידי־לעו ,הלאכ רוציי־יפנע םה
 ףחודה ,ףסונ ןוה ,שדח ןוה לש וחוכב הז רבד שחרתמ ירה—םהמע דחי וררחתשנש
 וישכעו ודוקפיתב ןכל־םדוק רבכ אצמנש ןוהה חוכב אל םינפ םושבו ,העקשהל
 םינכסמ !םהייוכיס םיטעומ המכ — ךכ רבדה וליפאו .תונוכמ־ןונגנמל היהו ךפהנ
 םתדובע־גוחל ץוחמ םכרע תחפ ,םימומ םהב הליטה הדובעה־תקולחש ,הלא םיבולע
 ,םידורי ,םיטעומ הדובע־יפנעל אלא לגר תסירד םהל ןיאש ,ךכ ידכ דע םדוקה
 ־ףנע לכ :דועו .215הדימה ןמ הטמל רכש־םימלשמו דימת םישודגו־םיאלמ אליממו
 ליבשב ותסכמ תא ול קפסמה ,שדח ישונא םרז הנש־הנש וילא ךשומ היישעת
 םיקוסעה םילעופה ןמ קלח ררחשמ תונוכמה־ןונגנמש םע .םיניקת לודיגו הפלחה
 םיעלבנ םהו ,םיאולימה־ישנא לש השדח הקולח םג הלח דימ ,םיוסמ רוציי־ףנעב
 םינוונתמו םיכלוהו־םילכ םבורב םינושארה תונברקה ולאו ,םירחא הדובע־יפנעב

 .רבעמה ימיב
 יארחא וניא ומצעשכל תונוכמה־ןונגנמ יכ ,הירחא רהרהל ןיאש איה הדבוע
 תרצותה תא הברמו ליזומ אוה .היחמ־יעצמאמ םילעופה לש "רודחיש" ותואל
 לש םתומכ תא הנשמ וניא ותליחתבו ,התיבש הנוק אוה ובש ,רוציי־ףנע ותואב
 ומכ ,הרבחל הל שי :רמוא הווה .םירחא רוציי־יפנעב םירצוימה ,היחמה־יעצמא
 רתוי רשפאו ,היחמ־יעצמא לש תומכ התוא ,התע ןכ תונוכמה־ןונגנמ גהנוהש םדוק

 [?3(13.1360] לבהה־ירבד דגנכ ורבדב ,ודראקיר ידיסחמ דחא ריעמ ךכ לע 215
 לש ותויחמומב שמתשהל ןיא ,יוארכ תחתופמ הדובעה־תקולחש םוקמב" :י י ם .ב .י לש
 הנוכמ לש גוס ןיעמ ומצע־אוה ;ותויחמומ הרבטצנ ובש דחוימ ףנע ותואב אלא לעופה
 ,יכות־השעמ ,םיטפטפמו־םירזוח םא ,המינה אולמכ אל ףא ךכב תלעות ןיאש ירה .אוה
 יכ ,תוארל אלש לכונ אל ,ונביבס לכתסנ םא .םתמר תא אוצמל איה םירבדה לש םתמגמש
 דימת יהירה ,התוא םיגישמ םהש הרקמבו !םיבר םימיל םתמר תא גישהל םילוכי םה ןיא
 שוקיבה לש ויפוא רבדב תונורקע םתואב הריקח") ".ךילהתה לש ותליחתב התיחשמ הכומנ

 (.72 ׳טע ,1821 ןודנול ,״רכו
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 לש םוצע קלח ותואמ תעדה תא חיסהל םא — וקחדנש םילעופה ליבשב ,ןכמ
 הקיטגולופאה לש ןעשמה־תדוקנ ןאכו .םידבוע־אל ידיב זבזבתמה ,תיתנשה תרצותה
 יטסילאטיפאקה שומישה ןמ םדירפהל ןיאש ,םידוגינהו תוריתסה !תינלכלכה
 ־ןונגנמ ךותמ םיעבונ םה ןיאש םושמ — םימייק םניא בוש ,תונוכמה־ןונגנמב
 ־ןונגנמש ןויכמ :ןכבו !וב יטסילאטיפאקה שומישה ךותמ אלא ומצע תונוכמה
 וב םישמתשמכ ולאו ,הדובעה־םוי תא רצקמ ,ומצעשכל וב ןייעמ התא םא ,תונוכמל
 לע לקמ ומצעלשכ אוה ;הדובעה־םוי תא אוה ךיראמ יטסילאטיפאק שומיש
 ומצעלשכ אוה ? התויביסנטניא תא הלעמ אוה יטסילאטיפאקה שומישה םעו ,הדובעה
 אוה יטסילאטיפאקה שומישה םעו ,עבטה־חוכ לע םדאה לש ונוחצנ םושמ וב שי
 ,רציימה לש ורשוע תא הברמ ומצעשכל אוה ;עבטה־חוכ ידי־לע םדאה תא דבעשמ

 ינגרובה ןלכלכה אב ירה — ׳וכו ,ותוא לדלדמ אוה יטסילאטיפאקה שומישה םעו
 לכ יכ ,שמשכ רורב חיכומ ומצע ינפב תונוכמה־ןונגנמב ןויעה :תוטישפב קסופו
 םלוא ,הסגה תואיצמה לש דבלב ןיע־תיארמ אלא ןניא תוישחומה תוריתסה ןתוא
 לכ ומצעל ךסוח אוה ךכו .רקיע־לכ אצמנב ןניא ,הכלהל םג אליממו ,ןמצעשכל
 אב הזש ,תלויאה תא ובירי לע אוה םימעמש אלא דוע אלו ,תפסונ ןיחומ־תעיגי:
 ־ןונגנמ דגנ אלא ,תונוכמה־ןונגנמב יטסילאטיפאקה שומישה דגנ אל םחלהל

 .ומצע תונוכמה
 ־יא לש םירבד םג םיעבונ ךכ ךותמ יכ ,רקיע־לכ רפוכ ינגרובה ןלכלכה ןיאו
 ןכתיי אל ותעדל נ ינש דצ םג הל ןיאש ,עבטמ אצמת ןכיה לבא ; תיערא תומיענ
 לש ולוצינ :רמוא הווה .יטסילאטיפאק שומיש אלא תונוכמה־ןונגנמב רחא שומיש
 ימ :ןכבו .לעופה ידיב הנוכמה לש הלוצינ םע ולצא ההדזמ הנוכמה ידיב לעופה
 ,תונוכמה־ןונגנמב יטסילאטיפאקה שומישה ותואב תמאב םירבדה־בצמ המ ,הלגמש

 שממ 216!תיתרבחה המדיקל דגנתמ אוה ,רקיע־לכ הז שומישב הצור וניא בוש
 וכתח יאד] ,םיעבשומ םינייד ,יתובר" :א״סקייס ליב םסרופמה חצורה לש ורבסהכ
 .המשא ןיכסה — וז הדבועב םשאה ינא אל םלוא .ותרגרג תא עסונ־ןכוס ותואל ול

 ?ןיכסב שומישה לע רוזגל אובנ תיערא תומיענ־יא לש הלא םירבד ליבשב םולכ

 םולכ !וז ןיכס ןיאב — הכאלמה .דתיה המ ,תואלקחה .דתיה המ !םכמצעב ועיגה■
 —ךכ לע ףסונו ?הימוטאנאב תעד־הציפמ םגו היגרוריכב עשי־האיבמ םג איה ןיא

 תינרוחא ונתוא םתלטהו — ןיכסה תא ורקע ? הזילע התשמ־תביסמב תעייסמו־תרזוע
 ^216"תויראבראבה־ןווי ךות לא

 :לשמל .ך ו ל ו ק ־ ק א מ ,ראשה ןיב ,אוה ינפצוח םזיניטרק ותואב חאוטריו־ןמא 216
 *רתוי םיחתפמש" — הנומש ןב דלי לש היושע תומימתב רמוא אוה ךכ — ״דבב ןורתי םא״
 םיכרצמ לש הדימתמודדלוע תומכ רצייל אוה לגוסמש דע ,דבועה לש ותויחמומ תא רתויו
 חיטבי םא ,ךכב םג ןורתי אהי יכ חרכהה ןמ ירה — ןכמ .תוחפב וא הדובע תומכ׳ התואב:
 האצותה תגשהל רתויב־ליעומ עויס ול עייסל לכויש הזכ תונממ־ןונגנמ תרזע ומצעל

 (.182 ׳מע ,1830 ןודנול ,״תינידמ הלבלבב םירקיע״ :ךולוק־קאמ) ״.תאזה
 ".טעמ אלא ונל עגונ הז ןיא ךא ,ודוה לע ןברוח איבה הייווטל־הנוכמה לש האיצממ" א216 ־
 םע הייווטל הנוכמה תא ןאכ .ףילחמ ריית רמ .[1848 סיראפ] ״ןיינקה לע״ :ריית .א

 ."טעמ אלא ונל עגונ חז ןיא ךא" — ינאכמה. הגיראה־רונמ
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 יסחיה ךרעה־ףדוע לש ורוציי

 רוצייה־יפנע םתואב םילעופ ילגר ,חרכהב ,קחוד תונוכמהךונגנמש יפ לע ףא
 םלוא .םירחא רוציי־יפנעב הקוסעתה תיילע ררועיש ןכתיי תאז לכב ,םחב גהנוהש
 ןויכמ .לקשמה־יוויש תיירואית יורקש המ ןיבו הניב םולכ־־אלו ןיא וז העפשה
 ותואמ םיידידורצותמ רתוי הלוז ,הנוכמ־גירא לש המא ןוגכ ,הנוכמה־תרצות לכש
 ־תוסכה םא :טלחומ קוחכ ןאכמ בייחתמ — השדחה תרצותה ידי־לע הקחדנש ,גוס

 ,הרוחסה לש תללוכה־תומכל הוש הנוכמ־ךרד־לע תרצוימה הרוחסה לש תללוכה
 ,השדחה הרוחסב הפלחוהו הרוטקאפונאמה־ךרד־לע וא תונמואה־ךרד־לע הרצויש
 םשל הדובע־תפסות השורד םאו .תעקשומה הדובעה לש ללוכה־םוכסה טעמתמ בוש
 תפסות ירה — דכו םחפה ,תונוכמהךונגנמ לש ,םפוג הדובעה־יעצמא לש םרוציי
 ־ןונגנמב שומישה ידי־לע המרגנש הדובעה־תתחפחמ הנטק תויהל הכירצ וז
 הרקי וא ,דיהדהרצות ומכ הרקי הנוכמה־תרצות היחת בוש ,ןכ אל םאש .תונוכמה
 תחפומ רפסמ ידיב תרצוימה ,הנוכמה־תרוחס לש תללוכה־תומכה םלואו .הנמיה
 תונמואה־תרוחס לש תללוכה־תומכה לע המכ־יפ השעמל תכלוהו־הלדג ,םילעופ לש
 תומא 400.000 יכ ,חיננ .הנורחאל הנש רקיע־לכ תראשנ הנושארה ןיאו — תקחדנה
 תומא 100.000 תורצוימשמ ,םילעופ לש רתוי־ןטק רפסמ ידיב תורצוימ הנובמ־גירא
 ךירצש ידה .העברא־יפ םלג־רמוח זונג העברא־יפ תלדגומה תרצותב .די־גירא
 ,םילכאנה הדובעה־יעצמאל רשאו .םלגה־רמוח לש ורוציי תא העברא־יפ לידגהל
 לש הלודיג תורשפאל לובגה הנתשמ ירה — דכו תונוכמ ,םימחפ ,םיניינב ןוגכ
 ־תרצות תומכ ןיבש שרפהה יפל לכה ,הלא לש םרוצייל השורדה תפסונה הדובעה
 ופוג רפסמ ותוא ידי־לע הניקתהל רשפאש ,דיה־תרצות תומכ ןיבו ,ןאכמ ,הנוכמה

 .ןאכמ ,םילעופ לש
 ־הברתמ ,דחא רוציי־ףנעב תונוכמה־לעפמ לש ותובחרתה םע :םידמל ונאצמנ
 דע .רוצייה־יעצמא תא הזל ול םיקפסמה ,םירחאה םיפנעב רוצייה הליחתמ ךלוהו
 םינותנ םא — יולת הז רבד ,םיקסעומה םילעופה ןומה ךכ ידי־לע לדגי ןכיה
 ,שומישל םידמועה תונוהה לש םבכרהב — הדובעח־תמצועו הדובעה־םוי לש וכרא
 בוש הז סחי ףאו .םינתשמה םהיקלח ןיבו םיעובקה םהיקלח ןיבש סחיב ,רמולכ
 שבוכ וא רבכ שבכש ,שוביכה לש ופקיה תונתשה םע םיבורמ םייונישל ןותנ
 םחפה תורכמב הדובעל םינודינה ,םישנאה רפסמ .רוציי־יפנע םתוא תונוכמה־ןונגנמ
 תונוכמה־תכרעמ לש התומדקתה םע םימוצע םירועישב הלעו־חפת ,תוכתמהו
 שומישה תמחמ תונורחאה םינשה תורשעב רגפמ הז לודיגש יפ לע ףא — הילגנאב
 שדח גוס םלועל אבו חמצ הנוכמה םע דחי .217תורכמה יכרצל תושדח תונוכמב
 ־ךלוה יתנוכמה־לעפמהש ,ונל רווחתנ רבכו .תונוכמה ירציימ — םילעופ לש
 ¬רמוחל רשאו .218ופוג הז רוציי־ףנע לע רתומ רתוי םימוצע םירועישב טלתשמו

 םחפה־תורכמב םידבועה רפסמ היה (1863 ןודנול ,11 ךרכ) 1861 תנשמ דקפימה יפל 217
 .הז ליגמ הלעמל 173.067ר םירשע ליגמ הטמל 73.545 םהמ ,246.613 סלוו הילגנא לש
 ינב 42.010 ,הרשע־שמח דע רשע ינב 30.701 ,רשע דע שמח ינב 835 :םיכייש ןושארה ףיעסל
 לידב ,תרפוע ,תשוחנ ,לזרב לש תורכמב םיקוסעה רפסמ .הדשע־עשת דע הרשע־שמח

 .319.222 :תכתמ־תורכמ ראשבו
 תוברל ,שיא 60.807 : 1861 תנשב סלוובו הילגנאב םיקוסע ויה תונוכמ לש רוצייב 218
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 הלודגה היישעתהו תונוכמה ןונגנמ .13

 תא חתיפ הנתוכהדוייווט לש קזבה־דעצמ יכ ,לשמל ,רבדב קפס ןיא ירה ,219םלגה
 ,הממח־השעמ ,חתיפש קר אל הז םעו ,הקירמא לש תירבה־תוצראב הנתוכה־יעטמ

 ,תונידמב ישאר קסעל םישוכה־תוברת תא ךפה םג אלא ,הקירפאב םידבע,ד־רחסמ תא

 דקפימה 1790 תנשב תירבה־תוצראב ךרענשכ .רפסבש םידבעה־תונידמ תויורקה
 העברא — 1861 תנשב ולאו ׳שפנ 697.000 ידכ םרפסמ הלע ,םידבעה לש ןושארה
 רמצה־תיישעת לש התחירפ יכ ,רלחומו־רורב הז ףא ינש דצמ .ךרעב םינוילימ
 ,דמע האיבה ,ןאצל־,דערמ תמדאל רינ־תמדא לש תיתגרדהה התכיפה םע ,תינאכמה
 דבוע דבאלריא לע ."ןיינמב־םירתוימ" ושענש ,םייאלקחה םידבועה לש ינומה שוריג
 1845 תנשמש וז — התייסולכוא תא רתוי דוע טעמל יושעה ,הז ךילהת םויכ םג

 םהיכרצל קוידב המיאתמ אהתש ,הדימה לע הדימעהלו — התיצחמ ידכ טעמכ התחפ
 .םילגנאה רמצה־ינתשרח םינודאה לשו הלש עקרקה־ינודא לש

 ךירצ הדובעה־אשונש ,םייניב־יבלש וא הנכה־יבלש שבוכ תונוכמ,ד־ןונגנמ םא
 ־רמוח לש ויוביר םע דחי ,הברתמ בוש ,ותרוצ־רמגל עיגמ אוהש דע דובעל
 וא תונמואה ךרד לע ןיידע םילהונמה םילעפמב הדובעל שוקיבה םג ,הדובעה
 ,תיתנוכמה הייווטה .תיתנוכמה תשורחה רצות םכותל רדוחש ,הרוטקאפונאמה

 די־יגרוא ולכי הליחתמש ,ךכ לכ עפשבו לוזב םיטוחה תא תקפסמ ,דתיה ,לשמל
 .220םתסנכה התלע ךכ ידי־לעו .תואצוהה תא לידגהל ילבמ ןמזה אולמב דובעל

 םהייחש ,הנתוכה־יגרוא 800.000 םתואש דע ,הגתוכה־תגירא לא םישנאה תריהנ ןאכמ
 לש ופוסב הילכל ונודינ בוש — ״דרפ״ו ״דרט״ ,ינ׳ג ינקתימ תאצמא םע וליחתה
 ־תטישב םירצוימ ,דשבלה־יגירא לש י עפשה םע הנהו .רוטיקה־לונ ידי־לע רבד
 םלועל האבש דע — רכו תורפותה ,תוטייח,ד לש ,םיטייחה לש םרפסמ לדג הנוכמ

 .הריפת־ד־תנוכמ

 לש ,הצחמל־םייתשרח־םירצות לש ,םלגה־ירמוח לש םתומכ תכלוהו־,דלדג
 הדימב ,טעומ םילעופ רפסמ ידי־לע קפסמ יתנוכמה לעפמהש ,רכו הדובע־ירישכמ
 םירצותהו םלגה־ירמוח םתוא לש םדוביע ךכל םאתהב ךלוהו־גלפתמ ירה — תיסחי
 םיננגה יוביר ךלוהו־לדג ךכיפלו ,רפסמ־ןיאל םיבר הנשמ־יגוסל הצחמל־םייתשרחה
 תיתרבחה הדובע,ד־תקולח תא ביחרמ יתנוכמה־לעפמה .םייתרבחה רוציי,ד־יפנע לש
 ריאל רתוי־ההובג הגרדב הברמ אוהש םושמ ,הרוטקאפונאמה ןמ רתוי ךורע־ןיאל

 .1די לע ושבכנש תועוצקמה לש יביטקודורפה םחוכ תא ךורע

 םיאצוי הז דגנכ .הז עוצקמב דחסמה־ישנאו םינכוסה לכ ןכו ׳רכו םהיתרשמ םע םינתשרחה
 םילכה ינרצי ןכו ,ב״ויכו הריפת־תונוכמ ןוגכ ,רתוידוונטקה תונוכמה ינרצי :ןובשחה ןמ
 .3329 היה םייחרזאה םיסדנהמה לכ לש םרפסמ .רכו םיכלפ ןוגכ ,הדובעה־תונוכמ ליבשב
 ויה 1861־בש ,ןאכ ריעהל ונילע ,םלגה־ירמוחבש םיבושחה דחא אוה לזרבש ןויכמ 219
 םינושארה ןיב .םישנ 2341־ו םירבג 123.430 םהמ ,לזרב־יקצוי 125.771 סלוובו הילגנאב

 .הזמ הלעמל ליגב 92.620־ו םירשעמ הטמל ליגב 30.810 ויה
 הוושא־יכרוכ תקזחב םידלי ינשו (הנתוכ־יגרוא) םירגובמ םישנא העברא תב החפשמ"220
 10 ךות ,עובשל ש״יל 4 — וזה האמה תליחתבו תמדוקה האמה ףוסב הרכתשה [\ע111<101־8נ
 ויה ןכמ םדוק ...רתוי רכתשהל ולכי רתוי הפוחד התיה הדובעה םא .םויל הדובע־תועש
 ,"הילגנא לש תיתיישעתה הייסולכואה" :ל ק ס א ג) ״.םיטוח־תקפסהב רוסחממ דואמ םילבוס

 (.27—25 ׳מע ׳1833 ןודנול
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 יסחימ ךרעה־ףדלע לש ורוציי

 תיילע ןמזב־ובו ,ךרעת־ףדוע תיילע :איהו ,תונוכמה־ןונגנמל ול האצות דועו
 הנממש ,תומצעה לש היוביר םע :רמוא הווה !גצוימ אוה הבש תרצותה תומכ
 .ןפוג הלאה הרבחה־תובכש םג תוברתמ ,וילא םיוולנהו ןוהה־ילעב דמעמ סנרפתמ
 םילעופה לש ,תיסחי הרימב ,תדמתמה םתוטעמתהו הלא לש ןרשוע תוברתה
 תורתומל שדח ךרוצ תודילומ — םיינושארה היחמה־יעצמא לש םרוצייל םישורדה
 תיתרבחה תרצותה לש הבורמ קלח .הז ךרוצ לש וקופיסל םיעצמאה תא םג ומעו
 תורוצב רצייתמו־רזוח הז תדצות־ףדוע לש הבורמ קלחו ,תרצות־ףדועל ךפהנ
 לדג תורתומה־רוציי :רחא ןושל .הכירצ ידיל אבו — רתויב תונוונתמו תונדעתמ
 תוקיזה ךותמ ןה ףא תועבונ םירצותה לש םתונווגתהו םתונדעתה .221ךלוהו
 םיפלחומש קר אלו .םתרצוי הלודגה היישעתהש ,םיימלועה םיקלשה לש תושדחה
 תכלוהו־תרדוח םג אלא ,ץראה תרצותב ץראל־ץוחמ תוגונעת־יכרצמ רתויו רתוי

 — רכו ןיאצחל־םייתשרח־םירצות לש ,ןילבת לש ,םלג־ירמוח לש הבורמ תומכ
 םיקןשה לש םיסחיה םתוא םע דחי .ץראה תיישעת ךותל רוציי־יעצמא תקזחב

 ־יגוס המכו המכל תגלפתמ וזו ,הלבוהה תיישעתב הדובעה־שוקיב הלוע םיימלועה
 .2-2םישדח הנשמ

 רפסמ לש תיסחי הדירי דצב ,היחמ־יעצמאו רוציי־יעצמא לש םתוברתה
 אהת םתרצותש ,רוציי־יפנע לע הדובעה לש התוטשפתה ידיל האיבמ ,םילעופה

 ,םירשג ,תורהנמ ,םיכסומ ,תולעת ןוגכ ,רתוי־קוחרה דיתעב קר תוריפ האיבמ

 — םישדח הדובע תודש אליממו ,םלוכב םישדח רוציי־יפנע םיכלוהו םירצונ .ב׳ריכו
 הכפהמה לש סיסבה לע םינפ לכ לע וא ,תונוכמה־ןונגנמ לש סיסבה לע ןירשימב םא
 םהש םוקמה ךא .תונוכמה־ןונגנמ לש ויתובקעב האבש ,תיללכה תיתיישעתה
 .רתויב תוחתופמה תוצראב אל וליפא ,רקיע־לכ בושח וניא ללוכה רוצייב םיספות
 ,רצייתמו־רזוחה ,ךרוצה לא רשי סחיב ךלוהו־לדג םהב םיקוסעה םילעופה רפסמ
 ־ילעפמ :םויכ ןייצל רשפא הז גוסמ תוירקיע תוישעתב .רתויב־הסג םיידי־תדובעב
 דקפימה .לזרבה־תוליסמ תשר ,רוטיק־תוינא תעונת ,היפארגוטופ ,היפארגלט ,זאג
 םינקתימה רוציי ,זאגה־ילעפמ)זאגה תיישעתב :הלעה (םלוו הילגנאב) 1861 תנשמ
 ! םילעופ 2399 היפארגלטב :םילעופ 15.211 (רכו זאגל־תורבחה ינכוס ,םיינאכמה

 םהמ ,70.599 לזרבה תוליסמבו !3570 רוטיקה־תוינא תורישב !2366 היפארגוטופב
 ןכו ,רתוי וא תוחפ ,תועיבקב םיקוסעה "םינמואמ־יתלב" המדא־ירפוח 28.000
 םישנאה לש ללוכה־רפסמה :ןכבו .יביטארטסינימדאהו ירחסמה םידבועה־רבח לכ

 .94.145 — תושדחה תוישעתה שמח ןתואב םיקוסעה

 ,הלודגה היישעתה תויושרב המוצע הדימב רוצייה־חוכ תרבגה :הנורחאלו
 דאש לכב הדובעח־חוכ לש ,תיביסנטניאו תיביסנטסקא ,רבגומ לוצינ גוהנכ הוולמה
 דמעמ לש רתויו רתוי הבורמ קלח תחקל תרשפאמה איה — רוצייה תויושר
 םינומהב רציילו־שדחל ךכ ידי־לעו ,יביסקודורפ־אל שומיש וב שמתשהלו םילעופה

 םויקה־יאנת לע.עיבצמ "רכו םילעופה דמעמ לש ובצמ" ורוביהב סלגנא .פ 221
 — ריבכמל ךכ לע תושדח תואמגוד .אקוד תודתומה־ידבוע םתואמ לודג קלח לש םיבולעה

 ."םידלי תקסעהל הדעוה" לש תוח״ודב
 .רחסמה יצב םיקוסעה םינפס 94.665 :םלוובו הילגנאב ,1861 תנשב 223
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 /׳םיתרשמה דמעמ" וישכע םייורקה ,םינשיה תיבה־ידבע תא רתויו רתוי םילודג■

 ־הייסולכואה התנמ 1861 תנשמ דקפימה יפל .רכו םיתרשמ ,תורזוע ,םישמש ןוגכ
 10.289.965ד םירכז 9.776.259 םהמ ,שפנ 20.066.244 םלוד הילגנא לש תללוכה

 ־אל״ה םישנה לכ ;הדובעל ידמ־ריעצ וא ידמ־ןקזש ימ לכ ןאכמ הכננ םא .תובקנ
 ,הלשממ ןוגכ ,"םייגולואידיא״ה תודמעמה תא דועו ,םידליו םיריעצ ,"תויביטקודורפ

 לע סנרפתהל אלא וניא םקוסיע רקיעש הלא לכ ןכו ;רכו םילייח ,טפשמ־ישנא ,םירמכ
 ,םיחרופ־םיחרוא ,םינצבק ףוסבלו ;רכו תיבר ,תיעקרק הטנר תומדב ,םירחא תדובע

 "תונוש ליג־תוגרדבו םינימה ינשמ שפנ םינוילימ 8 ךרעב וראשיי — רכו םיעשופ

 ־יניינעב ,רחסמב ,רוצייב דוקפית אוהש־ךיא םיאלממה ןוהה־ילעב לכ תוברל
 :םילוע הלא םינוילימ תנומשמ .םיפסכ

 םירדה תולעופו םילעופ ןכו ,םיעור תוברל) םייאלקח םילעופ
 שיא 1.098.261 .. (םירכוחה לצא

 ,קורס־רמצל ,רמצל ,הנתוכל תשורחה־יתבב םיקוסעה לכ

 תוינאכמה תוישעתב ןכו ,הטויל ,ישמל ,סובנקל ,ןתשפל
 " 223642.607 ..םירחתלו םייברג־תגירסל

 " 565.835 .תוכתמו םחפ תורכמב םיקוסעה לכ

 (רכו דודיר יתב ,םינשבכ) תכתמה־ילעפמ לכב םיקוסעה

 " 224396.998 .םיגוסה לכמ תכתמל־תורוטקאפוגאמבו

 " 2251.208.648 .םיתרשמה דמעמ■

 לש םידבועה־רבח לא ליטסקטל תשורחה־יתב לכב םיקוסעה תא ףרצנ םא
 םרפסמ תא ףרצנשכ ולאו ;1.208.442 לש רפסמ הלענ ,תוכתמלו םחפל תורכמה
 ,תכתמל־תורוטקאפונאמהו תוכתמ־ילעפמ לכ לש םידבועה רבח לא םינושארה לש

 .םיינרדומה תיבה־ידבע רפסממ תוחפ ךכ ןיבו ךכ ןיב — 1.039.605 לש לכה ךס לבקנ

 !תיטסילאטיפאק ךרדב תונוכמה־ןונגנמ לוצינ לש וז האצות בלה תא הביחרמ המכ

 .יתנוכמה לעפמה לש ותוחתפתה םע םתכישמו םילעופ תקיחד .7
 הנתוכה תיישעתב םירכשמ

 לש ותנקתה יכ ,םידומ ,םה תעדה־ייקנ םא ,תינידמה הלכלכה לש היגיצנ לכ
 ־קאפונאמבו תויונמואבש םילעופה לע הפיגמ־תעפשה העיפשמ ,שדח תונופמ־ןונגנמ
 םיחנאנ םלוכ טעמכ .ותליחתמ םהב הרחתמ תונוכמה־ןונגנמש ,תויתשרומה תורוש
 — ?םילגמ לכהש ,לודגה ןוחצנה־ףלק והמו .יתשרחה לעופה לש ותודבע לע

 ופוס ,ותוחתפתהו ותנקתה תפוקתב תונוכמה־ןונגנמ לש תוארומה רחאל יכ ,הנעטה

 .13 ליגמ הלעמל םירבג 177.596 קר םהמ 223
 .30.501 — םישנ םהמ 224

 םיתרשמה־רבה ותוא לכ — 1.208.648־ה ןיב וללכנ אל .137.447 — םירבג םהמ 225
 .םייטרפ םיתבב םידבוע םניאש

 אוה .םירבגה םיתרשמה לש םרפסמ טעמכ לפכוה 1870 דע 1861־מ /ב הרודהמל תפסות
 לש דיצה ימוחת ליבשב) דיצ־ירמוש 2.694 ויה 1847 תנשב .267.671 ידכ דע לדגו הלע
 הריעזה־תונגרובה יתבב תותרשמה תורוחבה — .4.921 — 1869 תנשב ולאו ,(םיליצאה

 .םינטק םידבע — *'1111:16 813^6^8" םעה יפב תויורק ןודנולב
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 יסחיה ךרעה־ףדוע לש ורוציי

 ,דלכלכוו ,ןכ םנמאו !הלילח ,םטיעטהל תחת ,הדובעה־ידבע תא הברמ אוחש
 לכ ליבשב תבעותמ — תבעותמה התנשמל העיגהב ןוחצנ־תעורת העירמ תינידמה
 — יטסילאטיפאקה רוצייה־ןפוא לש יעבטהדדרכהה חצנב ןימאמה ,״תוירב־בהוא״

 לודיג־תפוקת רבעשמ ,יתנוכמה לעפמה לע רבכ םסובמה תשורחהדויב וליפא יכ
 ךילשהשמ םילעופ רתוי םרוד־סרוג ליחתמ אוה ,רצק וא ךשוממ "רבעמ־ןמז" ,תמיוסמ

 ! 226ותישארב בוחרל
 ישמלו קורס־רמצל תשורחה־יתבב ןוגכ — תודחא תואמגודב וניאר םנמא
 .ךיישעת־יפנע לש הריתי הבחרהו שי תמיוסמ תוחתפתה־תגרדב יכ — הילגנאב
 ,תטלחומ התחפה םג אלא דבלב תיסחי התחפה אלו ,התחפה הב הכורכ אהת

 דקפימ ,טנמאלראפה תדוקפב ,1860 תנשב ךרענשכ .םהב םיקוסעה םילעופה רפסמב
 הפופכה הקלחמב תשורח־יתב 652 ויה ,תדחואמה הכלממב תשורחה־יתב לכל דחוימ
 ,ריישקנאל תוזוחמה תא הפיקהש ,ר ק י י ב .ר ,ר״חהתב לע חקפמה לש ותחגשהל

 םיכלפמ ץוח) םיכלפ ,85.622 רוטיק־ילונ :וליכה םהמ 570 ;ריישקרויו רייש׳צ
 םימ־ילגלגב סוס־תוחוכ ,27.439 רוטיק־תונוכמב סוס־תוחוכ ,6.819.146 (םילופכ
 :םפוג תשורח־יתב םתוא וליכה 1865 תנשב הז דגנכ .94.119 םיקוסע םילעופ ,1390

 ־תוחוכ ,28.925 רוטיק־תונוכמב םוס־תוחוכ ,7.025.031 םיכלפ ,95.163 הגירא־ילונ
 דע 1860 תנשמ יכ ,רמוא הווה .88.913 םיקוסע םילעופ ,1445 םימ־ילגלגב סוס
 ,3% ידכ םיכלפב ,11%,ידכ רוטיק־ילונב תפסותה הלאה תשורחה־יתבב התלע 1865

 םיקוסעה םילעופה רפסמ תחפ ןמזב־וב ולאו ,5% ידכ רוטיק־תונוכמב םוס־תוחוכב
 רמצל יתשרחה רוצייב תרכינ היילע הלח 1862—1852 ןיבש םינשב .2275,5%,ידכ

 המכ ,ךכל היאר — ,דמע וניעב טעמכ םיקוסעה םילעופה רפסמ ולאו ,הילגנאב
 תופוקתה לש הדובעה תא תונוכמ־ןונגנמ לש השדח הנקתה הקחדש הקיחדה הלודג

 ־ידבע לש תטלחומ התחפה :וז תיפוס האצות יתנוכמה לעפמב ל י נ א ג האור הז דגנכ 226
 ,[״£6118 !ןסזגנב©^״] ״םינוגה םישנא״ לש לדגומ רפסמ סנרפתמ בוש םנובשח לעש ,הדובעה
 ["!ג6נו1!6<:1ב1נ1111;6 "תומילשה־תילכת דע תומלתשהה־תלוכי" תא חתפל ולכויש

 ,אוה שה .רוצייה תעונתב ותנבה דואמ הטעמש יפ לע ףא .תמסרופמה ע61־£60111נ18"]
 םילעופ תכפוה ותסנכה םצע םא — רתויב־ילאטאפ דסומ אוה תונוכמהךונגנמש ,תוחפל
 ןמ ריבעהל הקיפסהשפ הדובע־ידבע רתוי םלועלדואיבמ ותוחתפתה ולאו ,םינצבקל םיקוסע
 ,תודמעמה" :ומצע ולש וירבדב אלא אטבל לוכי התא ןיא ותפקשהבש םזיניטרקה תא .םלועה
 תא םילהנמה תודמעמ םתוא ולאו ,םיכלוהו םיתחופ ,םינכרצו םירציימ תויהל םהילע רזגנש
 םיכלוה הלא ,הלכשה הל םיאיבזנו התוא םימחנמ ,הלוכ הייסולכואב םיכמותה ,הדובעה
 ,הדובעה־תואצוה לש ןמוצמצמ םיעבונה ,תונורתיה לכ תא םמצעל םיסכנמ םהו ...םיברתמו

 לא ישונאה ןימה םמורתמ וז ךרדב .םיכרצמה לש לוזה ריחמה ןמו תורוחסב עפשה ןמ
 תא דימעמ ,תדה לש םירתסנה היקמעמל רד1ח ,תונואגה לש רתויב־תובגשנה תוריציה
 תא ׳(׳"יכו תונורתיה לכ תא םמצעל םיסכנמ״ש ,ךכב ורקיעש) רסומה לש עשיה־ירקיע
 (י "םירציימ תויהל םהילע רזגנש תודמעמה" לש שפוחה והז םולכ) שפוחה תנגהל םיקוחה
 רוביחב — הלא םילמ־יטופטפ ״.םזינאמוההו הבוחה־תשגרה תא ,קדצהו תויצה ,ןוטלשה תאו
 ,1 ךרכ ,1821 סיראפ /ב .דהמ ,ל י נ א ג .ש .מ תאמ ״דכו תינידמה הלכלכה לש תוטישה לע״

 .212 ׳מע ,םש ,הוושה .224 ׳מע
 ןתינ ןמזב־וב ךא .האלהו 58 ׳טע ,״1865 .טקואב 31 ,ר״חהתב יחקפמ לש תוח״וד״ 227
 לע םישדח תשורח־יתב 110־ב — ךלוהו־לדג םילעופ־רפסמ תקסעהל ירמוחה סיסבה רבכ

 .םש .םימו רוטיק לש סוס־חוכ 2695 ,םיכלפ 628.756 ,רוטיק־ירונמ 11.625
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 םילעופה רפסמב היילעה ןיא ,ןויסנה רותמ םינותנ םירקמב ,תופוכת .2"-8תומדוקה
 האב אל וז היילע ,רמולכ ,דבלב ןיע תיארמל היילע אלא תשורהה־יתבב םיקוסעה
 אלא ,יתנוכמה לעפמה לע רבכ ססובמה תשורחה־תיב לש ותובחרתהל תודות
 םיינאכמה םילונה רפסמב היילעה ,לשמל .הנשמ־יפנע לש יתגרדהה שוביכה תמחמ
 (תיטירבה) הנתוכה־תשורחב הלחש ,םדי לע םיקסעומה םייתשוזזה םילעופה רפסמבו
 -יתבב ולאו ;הז יקסע־ףנע לש ותובחרתה תמחמ תוטישפב האב ,1858—1838 םינשב
 ליבשב רוטיקה־חוכ לש שומישב וחתפש ינפמ וז היילע האב םירחא תשורח
 הוכב םיענומ ויה ןאכ דעש ,רכו דב־יגיראל ,םיטרסל ,םיחיטשל םיגרואה־תואסיכ
 אלא התיה אל תשורחה־ילעופ יבגל וז היילע :רמוא הווה .228םדאה לש וירירש
 החסוה :הנורחאלו .םיקוסעה םילעופה לש ללוכה־רפסמב הלחש ,התחפהל יוטיב

 דוסיה ,תוכתמל תשורח־יתבב טרפ ,םוקמ לכב יכ ,הדבועה ןמ ללכב תעדה ןאב
 ,(ח״ימ הטמל) םיריעצ םילעופ םה תשורחה־תיבב םידבועה־רבח לש רתויב עירכמה

 .םידליו םישנ

 ףילחהל לוכיו השעמל קחוד יתנוכמה לעפמהש יפ לע ףא יכ ,רבתסמ ךא
 לש םרפסמ תוברתהב אטבתמה ,הז לעפמ לש ולודיג םע ירה ,םילעופ ינומה

 — םימייקה תשורחה־יתב לש םהידממ תובחרתהב וא גוס ותואמ תשורחה־יתב
 ־ילעופמ רתוי םיבורמ תשורחה־יתב לש םילעופה ויהי רבד לש וסיסבש ,רשפא
 לעפמח־ןפואב יכ ,אהי .תשודחה־יתב ידי־לע וקחדנש םינמואה וא הרוטקאפונאמה
 עובק ןוה %־מ בכרומ הזו ,לשמל ,ש״יל 500 לש ןוהב עובש לבב ושמתשה ןשיה
 דזוכב ש״יל 300ד רוציי־יעצמאב תועקשומ ש״יל 200 רמולכ ,הנתשמ ןוה 3/5ר
 .ללוכה־ןוהה לש 1בכרה הנתשמ יתנוכמה לעפמב .לעופל ש״יל :רמאנ ,הדובע
 תועקשומ וישכע ,ונייה ,הנתשמ ןוה !/5ד ,עובק ןוח %־ל ,לשמל ,וישכע קלחנ אוה

 ויהש םילעופה ןמ םישילש־ינש םירטופמ :רמולכ .ש״יל 100 קר הדובע־חוכב
 רוצייה־יאנת ראשש דועבו ,הזה יתשרחה לעפמה בחרתמ םאו .ןכל־םדוק םיקוסע
 בוש ,1500 ידכל הלעו 500־מ שומיש ידיל אבה ללוכה־ןוהה לדג ,םידמוע םניעב
 לדג .תיתיישעתה הכפהמה ינפל םרפסמכ שממ ,םילעופ 300 וישכע וב םיקסעומ
 ,ונייה ,םילעופ 400 םיקסעומ ירה ,2000 ידכל שומיש ידיל אבה ןוהה בוש דלוהו
 לדג שומיש ידיל אבה םילעופה־רפסמ .םדוקה לעפמה־ןפואב רשאמ רתוי *4
 דרי ,הערפמכ־ןתינה ללוכה־ןוהה לא סחיב ,רמולכ ,תיסחי ולאו ,100־ב טלחומב
 1200 ןשיה לעפמה־ןפואב קיסעמ היה ש״יל 2000 לש ןוה ןכש ;800־ב הז רפסמ

 הלוע םיקוסעה םילעופה רפסמ לש תיסחי הדירי :רמוא הווה .400 םוקמב ,םילעופ

 .79 ,טע ,*1862 .טקואב 31־ל ׳וכו תוח״וד" 228
 האצרהב וויירגדר .א ר״חהתב חקפמ רפיס 1871 רבמצד ףוסב /ב הרודהמל תפסות
 יונישה והירה המ־ןמז ינפל יתוא אילפהש המ" :דרופדרבב "השדחה הקינאכמל דסומ״ב
 ,המוד התעו ,םידליו םישנ םישודג ויה םדוק .רמצל תשורחה־יתב לש םהיארמב לחש
 ,הז רבד יל ריבסיש דחא ןתשרח תאפ יתשקיבשכ .הדובעה לכ תא השוע תונוכמח־ןונגבמש
 ךונגנמ יתסנכהש רחאל ;םישנא 63 יתקסעה הנשיה הטישה יפ לע, :ןמקלדכ יל בישה
 תאצותכ ׳הנורחאבו ; 33 לע ויתדמעהו ילש םיידיה רפסמ תא יתמצמצ ,ללכושמ תונוכמ

 ״.׳13 לע םדימעהלו 33 םתוא םצמצל בוש יתלוכי ,םיפיקמו םישדח םייוניש
 .16 •םע ,״1856 .טקואב 31־ל ׳וכו תוח״וד 229
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 יסחיה דרעה־ףדוע לש ורוציי

 ולודיג םע יכ ,ונחנה הלעמל ,םילעופה־רפסמ לש תטלחומה ותיילע םע דחא הנקב
 םיעדוי םלואו .םיעובק רוצייה־יאנתש םושמ ,עובק ובכרה ראשנ ללוכה־ןוהה לש
 הז ,עובקה ןוהה־קלה ךלוהו־לדג תונוכמה־תכרעמ לש תומדקתה לכ םע יכ ,רבכ

 הז ,הנתשמה ןוהה־קלח ולאו ,ב״ויכו םלג־ירמוחמ ,תונוכמ־ןונגנממ בכרומה
 לולכשה ןיא'לעפמ־לש־ןפוא םושב יכ ,םיעדוי דועו ;דרוי ,הדובע־חוכב עקשומה
 לעפמב ומכ ,ךכ לכ הנתשמ וניא ללוכה־ןוהה לש ובכרה ןכיפלו ,ךכ לכ עובק

 ,הגופה־תודוקנ ידי ־לע הדמתהב תקספנ איה ףא וז תדמתמ תונתשה םלוא .יתנוכמה
 םרפסמ ךלוהו־לדג ןכו .זניוסונ ינכט סיסב לע דבלב תיתומכ תוטשפתה אלא ןניאש
 ,רמצל ,הנתמל תשורח,ד־יתבב םילעומה לכ לש םרפסמ הנה ,םיקוסעה םילעופה לש
 ,354.684 קר 1835 תנשב היה תדחואמה הכלממב רשא ישמלו ןתשפל ,קורס־רמצל
 ,םינוש םיליגמו םינימה ינשמ) דבלב רוטיקב־םיגרואה רפסמ היה 1861 תנשב ולאו
 לע הלענ םא ,ךכ־לכ הלודג הארית אל היילע התואש אלא .230.654 (8 ינבמ לחה
 ,הינטירבב הנתוכ לש די־יגרוא 800.000 םינומ ויה 1838 תנשב דוע יכ ,ונתעד
 ןמ תעדה תא חיסנ םא ףא — 230םמצע םדי לע תוקסעומה תוחפשמה םע דחי

 .הפוריא תשביבו היסאב הדובעה ןמ וקחדנש ,םיגרואה
 םייתואיצמ םיסחיב תצקמב עגנ ,הז ןיינעב ריעהל דוע שיש ,תוטעומ תורעהב

 .םהילא עיגה אל ןיידע ופוג ינויעה ונרקחמש ,שממ
 ןובשח לע רוצייה־יפנעמ ףנעב ךלוהו בחרתמ יתנוכמה לעפמהש ןמז לכ
 ונוחצנ חוטבש םשכ ,החוטב ותחלצה — תויתשרומה הרוטקאפונאמה וא תונמואה
 הנוכמה הבש ,וז הנושאר הפוקת .תשק־יבור לש אבצ לע רקב־יבורב ןיוזמ אבצ לש
 הנוכמהש ינפמ ,תערכמ תובישח הל תעדונ ,התלועפ־םוחת שוביכב ןיידע תדמוע
 רוקמ םישמשמ םמצעשכל םהש דבלב הז אל וללה .םימוצע םיחמ רצייל תעייסמ
 ־הווהתמה ,ףסומה יתרבחה ןוהה ןמ ןוגה קלח םה םיכשומ םג אלא ,ץאומ רבצהל
 .ול תקחשמ העשהש רוצייה־ףנע ךות לא — השדח העקשהל קחודהו תורידתב ךלוהו
 דימת םינשנו־םירזוח ,ץרפו־רעס לש הנושארה הפוקתה ןמ הלא םידחוימ תונורתי
 הגישהשמ םלוא .תונוכמה־ןונגנמ תא הנושארל םהב םיסינכמש ,רוציי־יפגע םתואב
 ־ןונגנמש ןמזמ דוחיבו ;תמיוסמ תורגבו התייןהב םיוסמ בחור תשורחה־יתב תכרעמ
 תלודשמ :תונוכמה ידי־לע בוש רצוימ אוה ףא ,הלש ינכטה עצמה הז ,תונוכמה
 ללכבו ;הלבוהה־תכרעמבו תוכתמה דוביעב ןהו לזרבהו םחפה תקופתב ןה הכפהמ
 ־ןפוא ותוא ירה — הלודגה היישעתל םיפיה םייללכה רוצייה־יאנת ושבגתנשמ
 ,תוציפק־תוציפקבו תימואתפ תוטשפתה לש רשוכ ,תושימג ןימ ומצעל שכור לעפמ

 תונוכמה־וונגנמ איבמ דחא דצמ .גייס ול םישמשמ הצופתל־קושהו םלגה־רמוח קרש
 תא התלעה הנתוכל ךי׳ג" הנוכמהש םשכ ,םלגה־רמוח לש הרשי תוברתה ידיל

 םלרמלהב הנתדפרתבורעת לשו הנתוכ לש) דיירונמב םיגרואה לש םהיתולבס" 230י
 ףאו םתקוצמב וריכהש תיורמל ךא ;תיתוכלמ הדעו דצמ הריקחל אשונ ושמיש (םידחא
 הרקמה ידסחל — ךכב היה הרכה ילואו — םבצמ (י)רופיש תא וחינה ,דכ לע ורעטצה
 תא (!הבש 20 רחאל) וישכע וקחמש (מ6^1-1^) טעמכ וללהש ,תווקל שיו ;ןמזה יפוליחלו
 /׳ונימיב רוסיקה־ירונמ לש הבורמה תוטשפתהה ךכב העייס הארנה יפכו ;וללה תוקוצמה

 .15 דבע ,״1856 ,טקואב 31 ,ר״חהתב יחקפמ לש תוח״וד)
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 תכרעמב הכפהמהו תונוכמה־תרצות לש לוזה םישמשמ ינשה דצהמ .231הנתוכה־רוציי
 תא ובירחהב ,יחבוכפה לעפמה .ץוח יקוש שוביכל קשנ — הרובחתהו הלבוהה
 םנואב [הלאה םיקןשה תא] םתוא ךפוה אצמנ ,תונמואה ךרד לעש תרצותה
 ליבשב רצייל תיחרזמה ודוה החרכוה ךכ .וליבשב םלג־רמוח לש דוציי־תודשל
 תוצראב םילעופהש ךות .232ב״ויכו ,וגידניא ,הטוי ,סובנק ,רמצ ,הנתוכ הינטירב
 לוכיבכ ,עויס םושמ ךכב שי ,"ןיינמב־םירתוימ״ל הדמתהב םיכפהנ הלודגה היישעתה
 ־ירוזאל תוכפהנ וללהו ,ץוח־תוצראב תובשייתההו הריגהה לודיגל ,הממח־השעמ
 הכפהנ ,לשמל ,הילארטסואש םשכ ,ןילופורטמה ליבשב םלגה־רמוח לש לודיגה
 —הדובעה לש ,תימואלניב ,השדח הקולח תרצוגו־תכלוה .233רמצ לש לודיגה־רוזאל
 ךפהנ וז הקולח םעו — יתנוכמה־לעפמה לש םיירקיעה םיזכרמל תמאתומ הקולח
 אוהש ינשה קלחה ןעמל רקיעב יאלקח רוציי־הדשל ץראה־רודכ לש דחא קלח

 — תואלקחבש הכפהמ־תורומתב הכורכ וז הכפהמ .יתיישעת רוציידדדש רקיעב

 .234ןאכ ןהילע רובידה תא ביחרהל ןיא ןיידעש

 םירכזנ — םלגה־רמוח לש ורוציי לע תונוכמה־ןונגנמ לש ותעפשהל תורהא םיכרד 231
 .ישילשה רפסב

 (םיטנופב) הלודגח הינטירבל תיחרזמה ודוהונ הנתוכ־אוצי 232
1846 : 34.540.143 1860 : 204.141.618 1865 : 445.947.600 

 הלודגה הינטירבל תיחרזמה !דוהמ רמצ־אוצי
1846 : 4.570.581 1860 : 20.214.173 1865 : 20.679.111 

 (םיטנופב) הלודגה הינטירבל הבוטה הוקתה ףכמ רמצ־אוצי 233

1846 : 2.958.457 1860 : 16.574.345 1865 : 29.920.623 
 הלודגה הינטירבל הילארטסואוו רמצ־אוצי

1846 : 21.789.346 1860 : 59.166.616 1865 : 109.734.261 
 הלודגה היישעתה לש הדלות המצע איה — תירבה־תוצרא לש תילכלכה ןתוחתפתה 234

 ןיידע תוארל שי (1866) תיחכונה ןתרוצב תירבהדווצרא תא .הילגנאב דוחיבו ,הפוריאב
 תיתיישעתה• ץראל ויהו וחתפתה ,זאמ .׳ד הרודהמל) .הפוריא לש תילאינולוק ץרא תקזחב
 ¬ולוקה ןייפוא תא דכ םושמ ודיספה אל ןיידעש יפ לע *ןא ,םלועב הלעמב־היינשה

 (.א .ילאינ
 הלודגה הינטירבל תירבה־תוצרא לש הנתוכ־אוצי

 (םיטנופב)
1846: 401.949.393 1852■ 765.630.543. 

1859: 961.707.264 1860: 1.115.890.608 
 (ילגנא ראטנק) (1862ד 1850) הלודגה הינטירבל תירבה־תוצראמ דכו האובת לש אוצי

 .םיטית 1850 16.202.312 1362 41.033.503

 .״ םירועש 1850 3,669.653 1862 6.624,800

4.426.994 1362 3.174.801 1850 

 ....... ןופש 1850 388,749 1862 7.108

 .םיטיחיודמק 1850 3.819.440 1862 7.207.113

 ....... תמסוכ 1850 1.054 - 1862 19.571

 . ..סרית 1850 5.473.161 1862 11.694.818

 (םירועש גוס) גיב וא ריב 1850 2.039 1862 7.675

 .םינופא 1850 811.620 1862 1.024.722

 ..לופ 1850 1.822.972 1862 2.037.137

 . ללוכ־אוצי 1850 34,365.801 1862 74.083,351
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 ךורעל 1867 ראורבפב 17־ב ןותחתה תיבה טילחה ןוטסדאלג רמ לש ותמזיב -
 תדחואמה הכלממה ליבשב ,חמקו םיניערג ,ןנד־ינימ לכל אוציהו אוביה לש דקפימ
 ודמעוה חמקה תויומכ .תואצותה םוכיס תא איבמ ינירה ןלהל .1866—1831 םינשב

 .(אבה דומעב הלבט האר) ןגד לש םירטראוק לע

 תשורחה־יתב תכרעמ לש ,תוציפק־לש־ךרדב ,הריבכה תובחרתהה־רשוכ
 ויתובקעבו ינתחדק רוציי ,חרכהב ,םהירחא םיררוג ימלועה־קושב וז לש התולתו
 היישעתה ייח .רוצייב קותיש לח הלא לש םתוצווכתה םעו ,םיקנשה לש םתושדגתה
 ,רוציי־ףדוע ,[ע!־081)61י11;5זנ תואיג ,תינוניב תויח :תופוקת לש הרדסל םיכפהנ

 תא םתחת ריבדמ יתנוכמה־לעפמהש ,עבק־רסוחו ןוחטב־רסוח .ןואפקו רבשמ
 תמחמ — הניקת העפות םישענ ,םילעופה לש םמויק־יאנת תא םג אליממו םקוסיע
 ,תואיג לש םינמזמ ץוח .יתיישעתה [2^108] לגעמב הלא תויתפוקת־תופילח

 לש וללהב דחאו דחא לכ לש וקלח לע ןוהה־ילעב ןיב רתויב־ףירח ברק ללותשמ:
 יבגל תורחת תרצונ ךכ ךותמ .תרצותה לוז לא רשי סחיב דמוע הז קלח .קושה
 שומישה יבגל ןכו ,הדובע־חוכ ףילחהל וב שיש ,ללכושמ תונוכמךונגנמב שומישה
 ידיל םעפב םעפ ידמ םירבדה םיעיגמ ךכ לע ףסונ ךא ;םישדח רוציי־ידותמב
 ,הדובעה־רכש תדרוה ידי־לע הרוחסה לש התלזוה ידיל אובל םירמוא הבש ,הדוקב

 .235הדובעהדדוכ לש וכרעמ הטמל ,הייפכ לש ץחלב

 הריהמ היילע ידי־לע תינתומ תשורחה־יתבבש םילעופה רפסמב היילע :ןכבו
 ךילהת םלואו .תשורחה־יתבב עקשומה ללוכה־ןוהב ,תילאנויצרופורפ הדימב ,רתוי

 800161168 ״הילגנאב תויעוצקמה תודוגאה״ לא ,1866 ילוימ זורכב 28י

 יניישעת ידי לע ["1001ז 0111״] התבשה־ךרדב בוחרל וקרזנש םילעופ תאמ ,01 £1ו^1£1מ(1״ן
 ־תיישעב הכפהמ הלח הנש םירשע ינפל" :ראשה ןיב ,םיארוק ונא ,רממיילב םיילענה
 םדא היה לוכי הפוקת התוא .הריפתה םוקמב רורמיסה תסנכה ידי לע רטסייל לש םיילענה

 לכוי םהמ ימ ,םינושה קסעה־יתב ןיב הלודג תורחתה זא המייקתנ .ןגוה רכש רכתשהל
 לש עורג גוס םלועל־אבו םיבורמ םימי ורבע אל ךא .רתויב האנה הרוחסה תא רצייל
 רתוי־םילוז םיריחמ ידי לע קושה ןמ ינשה תא קוחדל הצר דחא לכ :ונייה ,תורחתה
 הדרי רהמ ךכ לכו ;רכשב תותחפה :אובל ורחיא אל תוקיזמה תואצותה .(טמ(161,3611)
 .ירוקמה רכשה תיצחמ אלא וישכע םימלשמ םניא םיבר קסע־יתבש דע הדובעה לש הריחמ
 ־יפירעתב יונישו יוניש לכ םע םילוע םיחןרהש המוד ,הטמ־הטמ דרוי רכשהש יפ־לע־ףאז
 םיהמ תושעל תונמדזה םיניישעתל םהל תושמשמ היישעתב לפש־תופוקת וליפא — ״.רכשה
 ־יעצמאמ הרישי הבינג ידי לע ,רמולכ ,תזרפומ רכש־תדרוה ידי לע ,ליגרה רדגמ םיאצוי
 ישמה־תגירא לש רבשמב אוה רבודמה :המגוד .לעופה ליבשב רתויב םייחרכהה היחמה

 ־אלל רבתסמ דחאכ םילעופו םיניישעת לצא יתלביקש היצאמרופניא ךותמ" :ידטנווקב
 תורחתה תמחמ םא ,ךכב חרכה היהשמ בחר רתוי ףקיהב ומצמוצ רכשה־ירועיש יכ ,קפס
 ידכ תחפומ רכשב םידבוע םיגרואה לש םבור ...תורחא תוביסנ תמחמ וא ץוח־ינרצי לש
 6 םינש שמח ינפל לבקמ גרואה היה התנקתה דעבש ,טרס לש הכיתח .40% דע 30%
 ,תרחא הדובע ;סנפ 6 .ליש 3 וא ,סנפ 3 .ליש 3 קר הדעב לבקמ אוה וישכע ,גניליש 7 וא
 .סנפ 3 .ליש 2 וא .ליש 2 וישכע הריחמ — סנפ 3־ו .ליש 4 וא .ליש 4 םדוק היה הריחמש
 ,םנמאו .שוקיבה תא ריבגהל ידכ שורדשמ לודג רתוי ףקיהב המשגתנ רכשה־תדרוהש המוד■
 התחפה םוש הב הבורכ התייה אל — םיטרס־יגוס המכ יבגל הגיראה־תואצוהב התחפה
 תקסעהל הדעו״ב ׳גנול .ד .פ הדעוה־רבח לש ח״וד) ".תרצוימה הרוחסי ריחמב המיאתמ

 (.1 ׳סמ ,114 ׳מע ,״1866 ,ע ח״וד ,םידלי
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 .דז םעו .יתיישעתה לגעמב רשא תואיגו לפש לש תופוקתה ךותב קר םשגתמ הז
 תא איה הפילחמ םיתע וזו ,תינכטה תומדקתהה ידי־לע תורידת קספנו ךלוה אוה

 לעפמב תיתוכיא הרומת התוא .השעמל וילגר תא תקחוד איה םיתעו הכלהל לעופה
 1רעש תא תלעונ איהש וא תשורחה־תיב ךותמ םילעופ דימת הקיחרמ יתנוכמה
 תשורחה־יתב לש דבלב תיתומכה םתוטשפתה ולאו ,םינוריט לש שדחה םרזה ינפב
 םילעופה דימת םיאצמנ ךכו .םישדח תונחמ םג ,םיכלשומה םילעופה דבלמ ,תעלוב
 תודימתמ תורומת ךות לכהו — ,ןאכלו ןאכל םיקרזנ ,תופילח םיכשמנו םיחדנ

 .םירכשנה לש תויחמומהו ליגה ,ןימה תניחבמ

 הפוטח הריקס םע רתויב הבוט המגדה םגדוי תשורחה־תיבב לעופה לש ולרוג
 .הילגנאב הנתוכה־תיישעת לש הלרוג תודלות לע

 .הנתוכה תיישעתב ן1אפק וא ן1אכד תונש 5 — 1815 דע 1770 םינשה ךשמב
 ־ןונגנמ לע ןילופונומ םילגנאה םינתשרחה וקיזחה םינש 45 לש וז הנושאר הפוקתב
 1823ר 1822 םינשב ;ןואכד 1821 דע 1815 םינשב .ימלועה קושה לעו תונוכמה

 תיללכ תובחרתה ,תויעוצקמה תודוגאה דגנ םיקוחה לוטיב 1824 תנשב * גושגיש
 תודירמו הלודג הקוצמ 1826 תנשב :רבשמ 1825 תנשב ;תשורחה־יתב לש הלודג
 ־ילונב הלודג היילע 1828 תנשב :הלק הבטה 1827 תנשב ;הנתוכה ילעופ ברקב
 םינשה לכ לע הלועה ,ודוהל דוחיב ,אוציב איש 1829 תנשב ;אוציבו רוטיק
 דע 1831 םינשב ;הלודג הקוצמ ,םישודגו־םיאלמ םיקוש 1830 תנשב ;תומדוקה
 ןילופונומה ןמ (ןיסו ודוה) תיחרזמה היסא םע רחסמה תאצוה ;דימתמ ןואכד 1833
 ־ןונגנמבו תשורח־יתבב הלודג היילע 1834 תנשב ;תיחרזמה ודוהל הרבחה ידיבש
 [מ6^ ]?001־13^] םיינע רבדב שדחה קוחה .תודבוע םיידיב רוסחמ ,תונוכמ

 םיירפכה םילבחה .תשורחה־יתב תוזוחמ לא םיאלקח םילעופ תריגהל עייסמ
 תבערה ןמזברב .בר גושגיש 1835 תנשב .םינבל םידבעב רחסמ .םהידלימ םינקורתמ
 1838־ו 1837 םינשב .בר גושגיש 1836 תנשב .תוומ ידכ דע—הנתוכ לש דיה־יגרוא

 ,תויוממוקתה ,לודג ןואכד 1840 תנשב .תוררועתה 1839 תנשב .רבשמו ןואכד לש בצמ

 .תשורח־יתבב םילעופ לש םיארונ תולבס 1842־ו 1841 םינשב .אבצה לש ותוברעתה
 הייפכב־גישהל ידכ ,תשורחה־יתבמ םיידיה תא םינתשרחה םיקיחרמ 1842 תנשב
 ,ריישקרויל םהיפלאל םימרוז םילעופה .[001-21-1,3^8] ןגדה־יקוח לש םלוטיב תא

 טפשמה־תיב ינפב ןידל םיעבתנ םהיגיהנמו ,אבצה ידי־לע םישרוגמו םיקחדנ
 גושגיש 1845 תנשב .תוררועתה 1844 תנשב .הלודג הקוצמ 1843 תנשב .רטסקנאלב
 ־יקוח לוטיב .הדירי ינמיס ךכ רחא ,תואיגה תדמתה הליחת — 1846 תנשב .לודג
 גוחל ידכ ,ןכמ הלעמלו 10%,־ב רכשה לש תיללכ התחפה .רבשמ 1847 תנשב .ןגדה
 רטס׳צגאמ .ןואכדה ךשמה — 1848 תנשב.(״!>1£ 1030׳) ״הלודגה םחלה־רככ" תא
 תדירי 1851 תנשב .גושגיש 1850 תנשב .תוררועתה 1849 תנשב .אבצה לש ותוסחב
 לש הלחתה 1852 תנשב .תופוכת תותיבש ,דורי הדובע רכש ,תורוחסה יריחמ
 1853 תנשב .םירז םילעופ אוביב םימייאמ םינתשרחה ,תותיבשה ךשמה .החבשה

 תנשב .ןוטסרפב הלודג הקוצמו םישדח הנומש תכשמנש התיבש .אוציה תיילע
 תואבו־תומרוז לגר־תוטישפ לע תועידי 1855 תנשב .םיקנשה תשידג ,גושגיש 1854
 .לודג גושגיש 1856 תנשב .תיחרזמה היסאב םיקןשה ןמ ,הדאנאקמ ,תירבה תוצראמ
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 ־יתג לש םיוביר .לודג גושגיש 1859 תנשב .הבטה 1858 תנשב .רבשמ 1857 תנשב
 הילארטסוא ,ודוה יקנש .הילגנאב הנתוכה־תיישעת לש היאיש 1860 תנשב .תשורחה
 התוא לכ טולקל וקיפסה אל 1863 תנשב וליפאש ,ךכ לכ םישודג תורחא תוצראו
 תנשב .תונוכמ־ןונגבמו תשורח־יתב לש םוצע לודיג .תפרצ םע רחסמ־הזוח .הנמ

 .הנתוכב רוסחמ ,הקירמאב םיחרזאדומחלמ ,הדירי ,היילע ךשמה המ־ןמז 1861
 .הרומג תוטטומתה 1863 דע 1862 םינשב

 הילע בכעתהל אלש רשפא־יאש ,ךכ לכ תינייפוא הנתוכה־תקוצמ לש השרפה
 ונא 1861 דע 1860 םינשב ימלועה קושב תוביסנה לע ונזמרש המ ךותמ .לק עגר
 איבה םג תצקמבו םינתשרחל החונ תונמדזה שמיש הנתוכב רוסחמה יכ ,םידמל
 ,רטס׳צנאמב רחסמה־תכשל לש תונובשחו־םינידה הב ודוה וז הדבוע !תלעות םהל

 םנמא .236הילע ודיעהו ואב תוערואמהו ,יברדו ןוטסרמלאפ טנמאלראפב הילע וזירכה
 ויה ,1861 תנשב תדחואמה הכלממב ומייקתנש ,הנתוכל תשורחה־יתב 2887 ןיב
 תשורחה־יתב לע חקפמה לש ןובשחו־ןידה יפל .םינטק תשורח־יתב הברה
 392 ירה ,תשורחה־יתב 2887 םתואמ 2109 ףיקה ותרשמ־זוחמש ,וויירגדר .א
 16% וא 345 ,דבלב םוס־תוחוכ 10־מ הטמל רוטיק־תונוכמב ושמתשה 19%,וא םהמ

 סוס־תוחוכ 20־ב ושמתשה 1372 ולאו ,סוס־תוחוכ 20־מ הטמלו 10־ב ושמתשה
 תפוקתב ונבנש ,הגירא־יתב ויה םינטקה תשורחה־יתב לש םבור .237הזמ הלעמלו
 תא קפסמ היה דחא :םירספס ידיב בורה לע ,ךליאו 1858 תנשמ גושגישה
 ידיב התיה הלהנהה ;םיניינבה תא ישילשה ,תונוכמה־ןונגנמ תא ינשה ,םיטוחה
 םבור .םיעצמא־ירסוחמ םירחא םישנא ידיבו רבעשל (0\ז61,1001£61-8) הדובע־יזזיגשס
 רבשמה ידי לע םג םהל יופצ היה הזכ לרוג .וכלהורלכ הלאה םינטקה םינתשרחה לש
 רפסמב 1/3 וויה םהש יפ לע ףאו .הנתוכהדוראמ תמחמ אב אלו בכעתנש ,ירחסמה
 ץחה ןמ ,האנשה־ןיאל ,תוחפ קלח אלא םתשרח־יתב ועלב אל ,םינתשרחה לכ
 םילטב ויה ירה ,ןואכדה־קותישה לש ופקיהל רשאו .הנתוכה־תיישעתב עקשומה
 .םילונה לש 58%ר םיכלפה לש 60,3%, ,תונמיהמ תונדמוא יפל ,1862 רבוטקואב

 ויה םידדובה תוזוחמב ולאו ,יתיישעתה ףנעה ותוא לכב םירומא הלא םירפסמ
 ןמזה אולמב ודבע דואמ םיטעומ תשורח־יתב קר .ןבומכ ,דואמ םינוש םירפסמה
 םיטעומה םילעופה םתוא וליפא .תוקספהב םידבוע ויה ראשה ,(עובשל תועש 60)
 חרכהב םצמטצנ םליבשב ףא ,ליגרה הדיזזיל־רכשבו םנמז־אולמב םידבוע ויהש
 :העורג הנתוכב תחבושמ הנתוכ םיפילחמ ויהש םושמ ,יעובשה םרכש-

 תירצמו תינקירמא הנתוכ ;(הקדה הייווטה יתבב) תירצמב 8611 תנתוכ
 םע הנתוכ־תלוספ לש תבורעתב הייקנ הנתוכ ;(תיחרזמה ודוהמ) טארוס־תנתוכב
 תוכירפה ,המהוז לש ביט הביט ,תיטארוסה הנתוכה לש רתוירכירצקה היפיל .טארוס
 םשל םינימה לכמ רתוי־םידבכ םינממסב חמקה לש ותפלחה ,םיטוחה לש הריתיה
 וא ,תונוכמה־ןונגנמ לש תוריהמה תא ותיחפה הלא לכ — ׳וכו יתשה־יטוח תקלחה
 לש היתואיגש יוביר םע ,םהילע חיגשהל דחא גרוא לוכיש םילונה רפסמ תא

 .30 ׳םע ,״1862 .טקואב 31־ל ר״חהתב יחקפמ לש תוח״וד,, ,הוושה 236
 .19 ׳מע ,םש 237
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 .הדיחיל־רכשה תא ומצמצ תרצותה תומכ םוצמצ םעו הדובעה תא וברה הנוכמה
 לש םדספה הלע תאלמ הקוסעתב וליפא ירה ,טארוסב םישמתשמ ויה םא
 תא םג ודירוה םינת שרחה לש םבור םלוא .רתויו םיזוחא 30 ,20 ידכ םילעופה
 הלא לש םבצמ ,אופיא ,ןבוי .םיזוחא 10־ו 7% ,5־ב הדיחיל־רכשה לש ורעש
 ,1863 תנשב .םויל תועש 6 קר וא עובשל םימי 4 ,3*4 ,3 קר םיקוסע ויהש
 ,ב׳ריכו םיו1ט ,םיגרוא לש יעובשה םרכש הלע ,תיסחי הבטה רבכ הלחש רחאל

 .238׳וכו ,דחא ינקו םיגניליש 5 ,םיסנפ 16־ו םיגניליש 4 ,םיסנפ 10ר םיגניליש 3 ידכ
 ןתשרחה לש האצמאה־זזוד החנ אלו התבש אל םירוסיה־תובר ולא תוביסנב וליפא
 תומיגפ םוש לע שנועכ םקלחב ולח ולא םייוכינ .רכשב־םייוכינ איצמהל
 םאו .רכו םיאתמ־יתלבה תונוכמה־ןונגנמ ,העורגה הנתוכה תמחמ ומרגנש ,רצותב
 ומצעל הלעמ היה ,םילעופה לש [00113^68] תותקבה לעב םג היה ןתשרחה
 תשורח,ד־יתב לע חקפמה .[ילאנימונה] בוקנה הדובעה־רכשמ והכנמו הריד־רכש
 ־ילונ לש גוז לע םיחיגשמ םה)301-861£;1מ21מ1ם(161:8 לע רפסמ וויירגדר
 םיגניליש 8 םיחיורמ ויה םייעובש ךשמב האלמ הדובע רחאל״ יכ (םייטאמוטוא ׳דרפ,
 הרזחוה הז יוכינמ תיצחמ םלואו ,םיתבה דעב הרידה־רכש הכונ הז םוכסמו ,ינפ 11ר
 .יגפ 11־ו םיגניליש 6 ךס התיבה ואיבה םיחיגשמה םילעופה .הנתמכ םילעבה ידי לע
 — תיטאמוטואה הנוכמה לע םיחיגשמה לש : 1862 ףוסב רכשה היה תומוקמ המכב

 הריד רכש .239"עובשל םיגניליש 6־ו 2 ןיב — םיגרואה לש ;םיגניליש 9ר 5 ןיב
 .240דבלב רצק ןמז קר ודבע םיידיהשכ וליפא ,הדובעה־רכשמ תופוכת םיכנמ ויה
 !בער־תפיגמ ןיעמ הצרפ ריישקנאל לש םידחא םילבחבש ,רבדב המית ןיא בוש

 ־ךילהת לש הכפהמה תרבעו ־הלח דציכ ,אוה הלאה םירבדה לכמ ינייפואה םלוא
 ךרע־רסח ףוגב שממ יוסינ־ישעמ וללה ויה .לעופה לש ונובשח לע רוצייה
 לע ףא" .םיחתנמ ידי־לע םיעדרפצב יוסינ־ישעמ ,|^מ61י1ז116111:31מ 001■ ]001-6 ¥111]
 לש שממב־תוסנכהה תא יתאבהש" — ויירגדר תשורחה־יתב לע חקפמה רמוא — ״יפ;
 .עובש־עובש ,דז םוכס םירכשנ םהש ,ןאכמ קיסהל ןיא ,תשורח־יתב המכב םילעופה

 םייוסינה תמחמ רתויב־תולודג תודונתל םינותנ םילעופה
 ־תבורעת לש התוכיא םע דרויו הלוע םילעופה לש םרכש ...םינתשרחה לש םיידימתה
 וא עובש ךות ,ךכ־רחאו ,םדוקה רכשל ,15%, ךותב ,בורק היהי םיתע !הנתוכה
 ןובשח לע דבלב אל ושענ הלא יוסינ־ישעמ .241"60%, דע 50%,־ב דרי ,םייעובש.
 םישנאה" .םהישוח תשמח לכב לובסל םהילע לטוה .םילעופה לש היחמה־יעצמא
 םע יב ,יל םירפסמ םה .תונלבוק הברה םילבוק טארוס־תנתוכ רושייב םיקוסעה
 ,בובריעה ירדחב ...תופלעתה ידיל איבמה ,םויא ןוחרס הלוע הנתוכה יקש תחיתפ
 המישנה ירוניצ לכ םירגמה ,המהוזו קבא םיחרופ ץופינהו [861־11>1נ11מ£נ הקירסה
 ןמ קפס אלב האבה ,רוע־תלחמ םהיניב תכלהמ ןכו .המישנה־רצוקו לועיש םימרוגו.
 ,ךכ לכ םירצק םיביסהש ךותמ ...טארוס־תנתוכב רשא המהוזה הרגמש יוריגה

 ;45—41 ,טע ,״1865 .טקואב 31־ל ר״חהתב יחקפמ לש תוח״וד״ 238
 .42 ,41 ׳טע ,״1863 .טקואב 31־ל ׳ונו תוח״וד״ 239

 .51 ׳טע ,״1865 .סקואב 31 .רכו תוח״וד״ 240
 .51 ,50 ׳טע ,םש 241
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 ...םיחמצמ ןהו םייחיילעב לש רמוחמ ןח ,קבד לש הלודג תומכב שמתשהל םיליגר
 התואמ ,ןורגה־תקלד החיכש ןכו .קבאה תמחמ דואמ הצופנ הלחמ — סיטיכנורב
 *לש־קנרא ,םיטוחה־לקשמ תא וברהש ,חמקה־יפילחת ושמיש ינשה דצמ ".הביס

 לש םיטנופ 15״ יכ ,ךכ ידיל ואיבה םה .םינתשרחה םינודאה ליבשב סוטאנוטרופ
 םיחקפמה לש ןובשחו־ןידב .242"םיטנופ 26 םלקשמ היה וגראנש רחאל ,םלג־רמוח
 וישכע תשמתשמ היישעתה" :םיארוק ונא 1864 לירפאב 30־מ תשורחה־יתב לע
 גיראש ,ךמסומ רוקממ יתעמש .תמאב יאנגל יוארה הדימדדנקב הז רזע־יעצמאב

 רחא גירא ;קבד םיטנופ 23/4דמו הנתוכ םיטנופ 5!/4־מ ןקתוה םיטנופ 8 לש לקשמב
 [81111*11128] תונתוכ־יגירא ויה וללה .קבד םיטנופ 2 ליכה ,םיטנופ 5י/4 לקשמב

 ךכו !קבד 50% ידכ דע םיפיסומ םידחא םיגוסמ םיגיראב .אוצי יכרצל םיסג
 ורכמב רשעתמו־ךלוה אוה יכ ,תמאב אוה ראפתמ ףאו ,ראפתהל ןתשרחה לוכי•
 םלואו .243"ךכב ועקשוהש םיטוחה םצע דעב םלוששמ ןוממ תוחפב גירא טנופ
 תשורחה־יתבב םינתשרחה לש יוסינה־ישעממ קר אל לובסל םילעופה לע לטוה
 אל לובסל ,הלטבאמו רכשה תתחפהמ קר אל ,תשורחה־יתבל ץוחמ תויריעה לשו
 םישנ" .םירחבנה־תיב יריצו םידרולה לש םהיחבשמ קר אלו ,תובדנו רוסחמ ידוסי קר

 ושענ ,הקוסעתה ןמ התליחתב דימ וכלשוה הנתוכה־תקוצמ תמחמש ,תוללמוא.
 תויהל תוכישממ ןח ,ררועתנו םק קסעהש יפ לע ףא וישכעו ;הרבחה לש התלספ
 וישכע שי םנמאו ...דיתעב ךכב וכישמי יאדובו ,ללמוא דמעמ ותוא לש תורבח:

 .244"תונורחאה םינשה 25־ב ךכ לע יתעדישמ תוריעצ תונוז רתוי הביבסב

 דע 1770 תנשמ ,תיטירבה הנתוכה תיישעתל תונושארה םינשה 45 ךשמב :ןכבו
 תימלועה ןילופונומה תפוקת התיה וז םלוא ;ןואפקו רבשמ לש םינש 5 קר — 1815
 םינש 20 אלא הב ויה אל ,1863 דע 1815־מ ,םינש 48 תב היינשה הפוקתה .הלשי
 1830 דע 1815 םינשב .ןואפקו ןואכד לש םינש 28 דגנכ ,גושגישו תוררועתה לש

 םיגישמ ךליאו 1833 תנשמ .תירבה־תוצראו הפוריא תשבי דגנכ תורחתהה הליחתמ■
 ולטב זאמ ."ישונאה עזגה לש ונברוח" ידי־לע היסאבש םיקושה תוטשפתה הייפכב.
 9 ,גושגישו תינוניב תויח לש םינש 8 דגנכ — 1863 דע 1846 תנשמ ,ןגדה־יקוח

 ,םירבגה ןיב םירגובמה ןמ ,הנתוכה־ילעופ לש םבצמ לע .ןואפקו ןואכד לש םינשי

 .245הטמל־תנתינה הרעהה ךותמ דומלל רשפא — גושגישה־ןמזב וליפא

 .63 ,62 'טע ,״1865 .טקואב 31 ,רכו תוח׳רד" 242
 .27 ׳מע ,״1864 לירפאב 30 .רכו תוח״וד״ 243

 תוח״וד״ב ןוטלובמ סיראה [01116£ 00מ31:ז11נ16] הרטשמה־שאר לש בתכמ ךותמ 244
 .62 ,61 ׳טע ,״1865 .טקואב 31 .ד״זוהתב יחקפמ לשי

 קר" :ראשה ןיב רמאנ ,1863 ביבא ,הריגה־תרבח תמקהל הנתוכה־ילעופ לש זורכב 245
 ידכ ךא ...תשורהה־ילעופ לש ,דבורמ הריגהב טלחומ ךרוצ וישכע שיש ,ךכב ורפכי םיטעומ

 "ילעופ ולכוי׳ אל וידעלב יכו ,ל״וחל הריגה לש דימתמ םרז שורד םינונזה לכב יכ ,חיכוהל
 תנשב — :תואבה תודבועל בל־םישל שקבנ — םיליגר םינמזב םדמעמ תא םייקל תשורחה׳
 תואצומה הנתוכה־תורוחס לש (תומכה לש סקדניא אלא וניאש) ימשרה דרעה הלע 1814
 הלע 1858־ב'.ש״יל 20.070.324 היה קושב ישממה ןכרעש דועב ,ש״יל 17.665.378 ל״וחל
 ישממה ןכרע דא —ש״יל 182.221.681 ל״וחל תואצומה הנתוכה־תורוחס לש ימשרה ךרעה
 אלא האיבה אל הרשע־יפ הלודג תומכש אצמנו ,ש״יל 43.001.322 קיר היה קושב ןכרע וא:
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 יסחיה ךרעה־ףדוע לש ורוציי

 ,הרוטקאפונאמ ־ץתב תללוחמ הלודגה היישעתהש ,הכפהמה .8
 תיתיב־הדוכעו תונמוא

 הדובעח־תקולחו תונמוא לע דמועה הלועפח־ףותיש לוטיב .א

 ,תונמואה לע ססובמה ,הלועפה־ףוזויש תא תונוכמה־ןונגנמ לטבמ דציכ ,וניאר
 המגוד .תונמואה ךרד לעש הדובעה־תקולח לע תססובמה חרוטקאפונאמה תא ןכו
 .םירצוק לש הלועפה־ףותיש םוקמב האב איה :הריצקהדונוכמ איה ןושאר גוסל
 תימס םדא יפל .הריפת ־יטחמ לש ןרוצייל הנוכמה איה ינשה גוסל תכתוח המגוד
 .םויל הריפת־יטחמ 48.000־מ רתוי ,הדובע־תקולח ךות ,םירבג 10 ונמזב וניקתה
 11 לש הדובע־םויב הריפת־יטחמ 145.000 הדיחיו תחא הנוכמ תקפסמ הז דגנכ

 איהו ,הלאכ תונוכמ 4 לע עצוממב תחגשמ ,תחא הריעצ וא ,תחא השא .תועש
 הלעמלו םויל םיטחמ 600.000 ךרעב ,תונוכמה־ןונגנמ ידי־לע ,אופיא ,תרציימ
 ,הלועפה־ףותיש לש ומוקמב האב חדיחי הדובע־תנוכמש לכ .246עובשל 3.000.000־מ

 לעפמל דוסי בוש שמשל היושע המצע איה ףא ,הרוטקאפונאמה לש המוקמב וא
 ־ךונגנמ לע תססובמה ,יתונמואה לעפמה לש וז היצקודורפר םלואו .תונמואה ךרד לע
 לח הז רבדש אוה ללכו ,יתנוכמה לעפמל רבעמ אלא תשמשמ הניא ,תונוכמה
 ־ירירש תא ףילחמו אב ,םימ לש וא רוטיק לש ,ינאכמ עינמ־חוכש תמיא־לכ דימת
 םע ,תיערא קר תאז ףאו ,הפוקתל רשקתמ ןטק לעפמש שי .הנוכמה תענהל םדאה
 תודחא תורוטקאפונאמב ןוגכ ,רוטיקה תא רכוש אוהש ידי־לע ,ינאכמ עינמ־חוכ
 ןוגכ ,תונטק [03,101-10 6ם^11168] םומיח תונוכמב שמתשמש וא ,םאהגנימריבבש

 חתפתה ירטנווקב רשא ישמה־תגיראב .247׳וכו הגיראה לש םימיוסמ םיפנעב
 .[001ד;3£6 £30101-168] "תותקבבש תשורח־יתב״ לש ןויסנה תירוקמרריעבט תוחתפתה

 דריב יורקש המ םקוה ,םיעוביר־םיעוביר תויונבה תותקבה־תורוש לש ןרובטב

 תשורחה־ילעופלו ללכב ץראל הלא תושק תואצות .םדוקה ריחמה ןפ רתוי תצקו םיינש יפ
 איה רתויב־תוטלובה תחא ...תוביס המכו הפכ לש תפתושמ הלועפ ידי לע ומרגנ ,דוהיב
 ,הזכ היישעת־ףנע םייקלו־ךישמהל םלועל חיה רשפא־יא הידעלבש ,תדמתמ הדובע־תושידג
 ןמ וליצהל ידכ דימתמו־בחרתמ קושל קוקזה היישעת־ףנע — ךכ לכ תוינסרה ויתואצותש
 ןואפקה־יבצמ תמחמ קותיש םהל יופצו רשפא ונצרא לש הנתמל תשורח־יתב .הילכה
 שממ ,ענמנ־יתלב חרכה אוה הז ןואפק םויכ םימייקה םירדסבו ,הז ףנעב םילחה םיידוירפה

 אלש ,םירובס ונאש יפ לע ףאו .ישונאה האצמאה־חור חוני אלו ת1בשי אל ךא .ומצע תוומכ
 םינוילימ 6 ץראה יפוח תא ובזע תונורחאה םינשה 25־ב יכ ,ונרמאב תואיצמה־לובגל ונעגה
 ־יתבב הדובע אוצמל םילוכי םניא םירגובה םירבגה לש לודג חחא ירה — םירגובמ לש

 לש יעבטה לודיגה תמחמ — רתויב הלודגה החודה ימיב וליפא ,םהש־לכ םיאנתב ,תשורח
 יחקפמ לש תוח״וד") ".םירצותה תא ליזוהל תנמ לע הדובעה־תקיחד תמחמו הייסולכואה
 םינודאה ודקש דציכ ,הארנ םיאבה םיקרפה דחאב (.52 ,51 ׳םע ,״1863 לירפאב 30 ,ר״חהתב
 לש םתריגה תא עונמל ,הנידמה םעטמ תוברעתה ידי לע וליפאו ,םיכרדח־לכב םינתשרחה

 .הנתוכה לש האושה ימיב תשורהה־ילעוס
 ,447 ׳םמ .108 ׳מע ,״1865 .!\ו ח״וד ,״םידלי תקסעהל הדעוה״ 246

 ■*תוצראב.החיכש ,ןודנה גוסה ןמ ,תונוכמה־ןונגנמ סיסב לע תונמואה לש היצקודורפר 247
 םושמ אקוד דיתע ,יתגוכמה לעפמה לא יחרכהה רבעמה תובקעב אוביש ,זוכירהו .תירבה

 .הילגנא לא וליפאו הפוריא לא האישהב — קגע־ידעצב םש דועצל דכ

378 



 הלודגה היישעתהו תונוכמה ןונגנמ .13

 ילא םילג ידי־לע הרבחתנ וזו ,רוטיקהרונוכמ ליבשב [נפ!1£!1161101186] תונוכמה
 םיגניליש 2*4 רכשב רוטיק םירכוש ויה וללה םירקמה לכב .תותקבב רשא םילונה
 םילונה ודבעש ןיב ,עובש־עובש םלשל םיבייח ויה רוטיקה רכש תא .לונל
 םילעופל םיכייש ויהש ,םילונ 6—2 הליכה התקב לכ .ודבע אלש ןיבו
 *תיב ןיבו תותקבבש תשורחה־תיב ןיב המחלמה .ורכחנש וא הפקהב ונקנ וא

 300 לש רומג ןברוחב המייתסנ איה .הנש 12־מ הלעמל הכשמנ שממ תשורחה

 ותליחתמ בייח אל ךילהתה לש י ועבטש םוקמ לכ .248תותקבב דשא תשורחה*יתב
 תורשעב וחרפודלעש תוישעתה לכש ,אוה ללכ ירה ,לודג הדיזנ־הנקב רוציי
 ורבע — הלאב אצויכו הדלפ־ינרפיצ ,תופטעמ תנקתה ןוגכ — תונורחאה םינשה
 ־ונאמה־לעפמ לש הנורחאלו ,יתונמואה־לעפמה לש םימי־ירצק םיבלש הליחתמ
 ורוצייש םוקמ לכב רתויב השק הז לוגלג .יתנוכמה לעפמה לא רבעמב ,הרוטקאפ
 ,תוחתפתה־יכילהת לש םיבלש תרדס הווהמ וניא הרוטקאפונאזנה־ךרד־לע רצות לש

 ,לשמל ,בר בוכיע שמיש הז רבד .הזמ הז םהיגוסב םינושה םיכילהת לש יוביר אלא

 ךרעב הצחמו םינש רושעכ ינפל דוע םלואו .הדלפ־ינרפיצ -לש תשורחה־תיב ינפב
 -הקפיס תונמואה .תחא הלועפב םינוש םיכילהת השש עצבמה ,ןוטמוטבא אצמוה

 ;םיגניליש 4ר ש״יל 7־ב הדלפ־ינרפיצ לש םינושאר םירסירת 12 1820 תנשב

 םתוא קפסמ תשורחה־תיבו ,םיגניליש 8־ב 1830 תנשב םתוא הקפיס הרוטקאפונאמה
 .249םיסנפ 6 דע 2־ב םיאנוטיסל תעכ

 תיתיבהדודובעהו הרומקאפוגאמה לע תיתשרחה תכרעמה לש תרזוחדדעפשה .ב .

 הכפהמה :הילא הוולנש המו — תיתשרחה תכרעמה לש התוחתפתה■;םע
 םג אלא ,היישעתה־יפנע ראש לכב רוצייה־םלוס טשפתמש קר אל — תואלקחב
 לעפמה לש ןורקעה תערכמ תובישח ומצעל הנוק םוקמ לכב .הז לש וביט הנתשמ
 ךכב ;תוררועתמה תויעבה בושייו ובכרה יבלשל רוצייה־ךילהת חותינ :יתנוכמה
 :ןכבו .עבטה־יעדמ לש םתרזעב ,רוציקב — ב״ויכו הימיכה ,הקינאכמה לש התרזעב

 םיתעו הז יקלח ךילהתל םיתע ,תורוטקאפונאמה ךותל סנכנו־רדוח תונוכמה־ןונגנמ
 תעבונה וז — ןתופעתסה לש קצומה שוביגה ררופתמ ךכב .רחא יקלח ךילהתל
 הז דבלמ .קסופ־יתלב ףוליחל ומוקמ הנפמו — הנשיה הדובעהדוקולח ךותמ
 דוגינב .תןוצמה םילעופה־רבח לש וא ללוכה־לעופה לש ובכרה ודוסימ ךפהתמ

 םוקמ לכב הדובעה־תקולח לש תינכתה וישכע תססבתמ הרוטקאפונאמה תפוקתל
 תדובעב ,םיליגה־תוגרד לכמ םידלי־תדובעב ,םישנ־תדובעב שומישה לע רשפאש
 ינייפואה היוניככ — ״סהס&ת 1^1נ0טע״ ,הלוז הדובעב ,רוציקב ,םיסונמ־יתלב םילעופ

 — לודג הדימ־הנקב תןוצזנ רוציי לכב קר אל םירומא הלא םירבד .ילגנאה יפב

 .64 ׳מע ,״1865 .טקואב 31 ,ר״חהתב יחקפמ לש תוח״וד״ ,הוושה 248 ;
 הדימ הנקב הדלפמ־םיטע תיישעל הרוטקאפונאמה תא םאהגנימריבב םיקה טולי׳ג רמ 249

 *חפ לש תונוט 120 .הנשל הכרצו םיטע ןוילימ 180־מ הלעמל 1851־ב רבכ הקפיס וז .לודג
 ,תדחואמה הכלממה לכב תאזה היישעתה תא ןילופונומב המצעל הלטנש םאהגנימריב .הדלפ
 םישנאה רפסמ:היה 1861;תנשמ דקפימה יפל .הדלפ־יטע לש םידראילימ וישכע תרציימ

 .ךליאו 5 ליגמ תולעופ 1268 םכותב ,1428 :ם־קסעומה
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 יסחיה דדעד־ףדוע לש ורוציי

 ,תיתיב היישעת היורקה וזב םג אלא — שמתשי אל וא תונוכמה־ןונגנמב שמתשיו

 היורקה וז .תונטק תואנדסב ןיבו םילעופה לש תויטרפה תורידב תישענ איהש ןיב
 — הנשונ־הנשיה תיבה־תיישעת ןיבו הניב הוושה דצה ,תינרדומ תיתיבדדיישעת
 יאמצע רכיא־קשמ ,היולת־יתלב תינוריע תונמוא םישמשמ הל תישאר־תחנהש
 הלגלגתנ וז היישעת .דבלב םשה אלא וניא — דבוננה־תזזפשמ לשמ תיב לכרבדוקו
 ,תורוחסה־ןסזחנ לש וא חרוטקאפונאמה לש ,תשורחה־תיב לש ץוח־תקלחמב וישכע

 זכרמ ןוההש ,הכאלמה־ילעבו הרוטקאפונאמה ילעופ ,תשורחה־יתב ילעופמ ץוח
 םיטוחב עינמ אוה ,ןירשימב םהב טלושו םוקמבש־זוכיר תונומה־תונומה םתוא
 ־תיב :לשמל .םירפכו םיכרכ ינפ לע םירוזפה תיב־ילעופ לש רחא אבצ םימלענ
 1000 קיסעמה ,דנאלריאב רשא ירדנודנולב יליט םינודאה לש תונתוכל תשורחה

 .250םירפכה ינפ לע םירוזפה תיב־ידבוע 9000ד תשורחה־תיבב םילעופ
 ־קאפונאמב רתוי־ריפחמ לוצינ אוה םירגובמ־יתלבו םילוז םילעופ לש םלוצינ
 ־תיבב םייקה ינכטה דוסיהש םושמ ,שממ תשורחה־תיבב רשאמ תינרדומה הרוט
 ,בורה לע רסח — ,הדובעה תולקו ,תונוכמב םידירשה־חוכ תפלחה ל- תשורחה
 ,םש רקפומ ,ןיידע רגובמ־יתלבה לש וא ,השאה לש הפוג הז םעו * הרוטקאפונאמב
 וזב רתוי ריפחמ לוצינ אוהו .דכו םיליערמ םימס תלועפל ,ןופצמו רשוי אלל
 םילעופה לש םתודגנתה רשוכש םושמ ,הרוטקאפונאמב רשאמ תיתיב־תדובע היורקה
 ןיב דמועו קחדנ םיטסיל־םיליפט לש םלש דודגש םושמ ;רזופמב ךלוהו תחופ
 םוקמ לכב תקבאנ תיתיבה־הדובעהש םושמ ;דבועה ןיבל שממ הדובעה־ןתונ

 ;רוציי־ףנע ותואבש ,הרוטקאפונאמה־לעפמ םע םינפ לכ לעו ,יתנוכמה־לעפמה םע
 ,רוא ,ללח :רתויב םייחרכהה הדובעה־יאנת תא לעופה ןמ לזוג ינועהש םושמ
 םושמ :הנורחאלו ;הקוסעתב תורידסה־יא תכלוחו־הלדגש םושמ ;רכו רורויא
 היישעתה ידי־לע ךיינמב־םירתוימ" ושענש הלא לכל םינורחאה טלקמה־יתבב ,ןאכש
 ידיל עיגת םילעופה ןיב תורחתההש חרכהה ןמ ,הלודגה תואלקחהו הלודגה
 ,תיתטיש תומילש ידיל העיגהו החתפתנש ,רוצייה־יעצמאב תונכסחה .םומיסקאמ

 דחכ לש יותיר לכ אלל זובזבב התליחתמ הכורכ איהו ,יתנוכמה־לעפמה ידי־לע קר
 הטילבמ איה וישכע — הדובעה־דוקפית ליבשב תוניקתה תוחנהה לש לזגבו הדובעה
 תוחפ םיחתופמש לככ ,הטלבה רתיבו ,ינלטקהו יטסינוגאטנאה ,הז הפוצרפ תא

 ־יכילהת לש ינכטה סיסבהו הדובעה לש יתרבחה רוצייה־חוכ םיוסמ היישעת־ףנעב
 . .םיתווצמ הדובע

 תינרדומה ,דריטקאפינאמה .ג
 םצעב .הלעמל ועבוהש םיטפשמה תא תודחא תואמגודב וישכע ריבסהל ינוצרב
 *תורוטקאפונאמה .הדובעה־םוי לע השרפה ךותמ תוחכוה המכו המכ ארוקה עדוי רבכ
 ,דואמ השק הדובע ליבשב ,בורה לע תוקיסעמ התביבסו םאהגנימריבבש תוכתמל
 םיקיזמה םילעפמב ןאכ םתוא םיאצומ .םישנ 10.000 דועו םירוענ־ינבו םידלי 30.000
 ־ינאולאג ,ליאמא תודובע ,םירותפכל תשורח־יתב ,זילפל ךותיה־יתב :תואירבל
 סופד־יתבב םינטקו םילודג תךובעב רדג לכ תצירפ תמחמ .251,ךפאלב יופיצו ,היצאז

 .415 ׳סמ .ט0/ווו ■׳מע ,״1864 ,1! ח״וד .םידלי תקסעהל הדעוה״ 25?
 !דליפשב םיניפוש־תזחשהב םידלי :וזמ הריתיו 251
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 .א251״םייחבטןנ־יתב// ראופמה םשה הלאל חטבוה ׳ןודנולב םירפסו םינוזוע לש ,םינוש

 _ ,םידליו תורוחבו םישנ דוהיב םה היתונברקש ,הדובעב רדג לכ תצירפ התואו
 .םילבח־תיישע יתבב םירגובמ־יתלבל תכרפמ הדובע .הכירכה תדובעב אצומ התא

 תורוטקאפונאמ ראשו תורנ לש הרוטקאפונאמב ,חלמה־ילעפמב הליל תדובע
 ,ינאכמ חוכב םיענומ םניאש ,ישמל הגירא־יתבב םירענב ינלטק שומיש < תוימיכ
 רכשבו רתויב־תומהוזמה ,רתויב־תוריפחמה תודובעה תחא .252םילונה בוביס םשל
 לש םנוימ איה — םישנו תוריעצ תורוחב ןהב קיסעהל םיפידעמש ,רתויב עורגה
 — רופס־ינמ םיבורמה איה־היטוטרמס לע ףסונ — הינטירבש ,עודיכ .םיטוטרמס

 םימרוז .ולוכ םלועה לש םיטוטרמסב־רחסמל [0מבןנס1-1ס.1מנ הנסחה־תיב תשמשמ
 םייאה ןמו הקירמא־םורד לש רתויב תוקוחרה תונידמה ןמ ,ןאפאימ הילא םה
 ,היסור ,תפרצ ,הינמרג ןה הליבשב םיירקיעה הקפסהה־תורוקמ םלוא .םייראנאקה

 תיישעתל ,לוביזל םישמשמ םיטוטרמסה .דנאלוהו היגלב ,היכרות ,םירצמ ,הילטיא
 .ריינל םלג־רמוח ןכו ,(811ס<1<130 יתוכאלמ רמצ תיישעתל ,(הטימ־ילכל) תרוענ

 תועובעבאה תלחמ תצפהל ןה תורוסרס ,םייולבה ןוימב תוקסועה ,וללה םישנה
 ליבשב תפומל־המגוד .253םינושארה ןהיתונברק ןמצע ןהו ,תוקבדימ תופיגמ ראשו
 לא תורזכאתה ןאכמ עבונהו ,המיאתמ־יתלבו תכרפמ הדובע ליבשב ,הדובע־רתי
 םיבצחמב רוצייה דצב ,שמשל היושע — םתודלי תליחתמ םילבודנילכאנה ,םידבועה
 קר הילגנאב םישמתשמ דכ םשלו ,םיפערהו םיניבלה תיישעת ,םימחפה תורכמבו
 הדובעה תכשמנ רבמטפסו יאמ ןיב .(1866) רבכ אל האצמוהש הנוכמב יערא שומיש
 הדובעה תכשמנ ץוחב םיניבלה תא םישביימש םוקמ לכבו ,ברעב 8 דע רקובב 5־מ
 בשחנ ברעב 7 דע רקובב 5־מ הדובעה־םוי .ברעב 9 דע רקובב 4־מ תופוכת
 תיעיברה םתנשמ וליפאו ,תיששה םתנשמ םידבעומ תודליו םידלי .ךותמ" ,"ץצוקמ"
 רתוי םימעפלו ,םילודגה םידבועש תועש לש רפסמ ותוא םידבוע םה ףא .הלעמו
 תחא הניבלמב .העיגיה תא ריבגמו־ףיסומ ץיק לש ומוחו ,הדבכ הדובעה .ןכמ
 תוילוש יתש לש ןעויסב םויל םיניבל 2000 24 תב הרוחב התשע ,לשמל ,יילסומב
 .תומירעב םיניבלה תא תומרועו רמיחה תא תואשונ ויהש ,תורגובמ־יתלב תורענ

 ■לש תוקלקלחה םייתכריב ןתוא תולעמו תונוט 10 םוי־םוי תוררוג ויה הלא תורענ
 דליל ול רשפא יא" .רתויו לגר 210 לש קחרמלו לגר 30 לש קמועמ םיניבלה־רוב
 ,הפ־לובינ הז ...לודג ירסומ ןווינ ןוונתהל אלו הניבלמ לש םונהיגה־שא תא רובעל

 'ירסחו םילוונמ ,םיבעותמ םילגרה הלא ? רתויב ךרה םליגמ עומשל םילגרתמ םהש
 'ימי לכל םתוא םישוע — הצחמל־תוארפתהבו תורעבב םילדג םה םכותבש ,השוב
 תודימה־תותיחש לש םויא רוקמ ...םיצורפו םיתחשומ ,קוח־יערופ ךכ־רחא םהייח
 שארו רתויב קהבומה לעופה דימת —מ10זג1(161•) לבג לכ .םנוכיש ןפוא אוה

 : 56 ,55 ׳סמ .6 ׳םע ;24 ׳סמ ;3 ׳מע ,״1866 .ז/ ח״וד .םידלי תקסעהל הדעוה״ א251
 .60 ,59 ׳םמ ,7 ׳מע

 הנוכמה האב ללכ ךרדב םאש ,קדצב ריעמ הדעוה־רבח .7—6 ׳םמ ,115 ,114 ׳מע .םש 252
 .הנוכמה םוקמב ,[\ז61־1נ31;11מ] ועמשמכ וטושפ ,רענה אב ןאכ — םדאה םוקמב

 .״7111 ה״וד .רוביצה תואירב״ :תובר תואמגודו םיטוטרמסב־רהסמה לע ה״וד ׳ר 253
 .208—196 ׳םע .תפסות .1866 ןודנול
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 יסחיה ךרעה־ףדוע לש ורוציי

 .ותתקבב ןוסכיאו ןוזמ ותעמשמל־םירסה םילעופה 7־ל קפסמ — (םילעופ לש הרובחל
 ,תורוחבו םירוחב ,םירבג ,םלוב — ותחפשמ ינב םניאש ןיבו ותחפשמ ינב םחש ןיב
 ,םירדח 3 ללכה־ןמ־אצויבו םירדח 2 אלא ללכ ךרדב וב ןיאש ,תיב ותואב םינישי

 ךכ לכ םיצוצרו־םיעגי חלא םדא־ינב .עורג רורויא ךות ,חנותחתח המוקב םלוכו
 ןויקנהו תואירבה יקוחב רקיע־לכ םיחיגשמ םניאש דע ,םויה לש ךרפה־תדובע ירחא
 המהוז ,תונלשר לש םימגד תושמשמ הלא תותקבמ תובר .סומינה יללכב אל ףאו
 הדובעב תוריעצ תורוחב הקיסעמה ,הטישה לש תולקלקב הלודגהו ...קבאו

 ותציחמב ןהייח ימי לכל ןתודלימ ללכ ךרדב ןתוא ההש© איהש ,וז־ןיעמ
 ,הפ־ילבונמ ,םיסג םירוחבל תוכפהנ ןה .רתויב עורפו־ץורפ ףוספסא לש
 המכ .ןה םישנש תעדל ןדמיל עבטהש ינפל דוע, (״1־011211,?01ג1־תב0ט1;116<115078״)
 ןהינפו ןהיתורעש ,םייכרבה ןמ הלעמל םיילגר תופושח ,ןרועל םימהוזמ םיטוטרמס
 תעשב .השובהו סומינה תושגר לכל זובב סחייתהל ןה תודמול — המהוז תושפורמ
 םיחושה ,םירוחבב ןתאנהל תולכתסמש וא ,תודשה ינפ לע ןה תועורש הדועס
 תואנ תולמש תושבול ןהירה ,השקה ןמוי־תכאלמ ףוס ףוס הרמגנ .הכומסה הלעתב
 הזה דמעמה לכ יכ ,יעבט אלא הז ןיאו ".חזרמה־יתב לא םירבגה תא תוולמו רתוי
 ־ישועש ,אוה רתויב עורגה" .שממ תודליה ימימ רתויב־השק תורבישב ףוטש
 רמוכל רמא םהבש םיבוטה ןמ דחא .ימצע־שואי ידיל םיעיגמ םיניבלה
 אנ־הסנ — םיניבל־השוע בטומל־ריזחהל התא הצור ,ינודא :דליפלאהתואסבש
 (״¥01111112111: 28 !¥61111־7, 10 1־2186 211<1!וטשה תא בטומל־ריזחהלו תולעהל

 11תןו1־0\־6 !;116 (16\־11 ,18 2 1נ 1־101116, 811•!") 254.

 תינרדומה הרוטקאפונאמב הדובעה־יאנת יבגל תיטסילאטיפאקה תונכסחה לע
 רמוח אצמת (שממ תשורח־יתבל טרפ ,לודג הדימ־הנקב תואנדסה לכ וז לש הנבומ)
 (״?111)110116811:111165011:״) ״רוביצה־תואירב לע ןובשחו־ןידב״ עפשבו ימשר

 דוחיבו (^01־118110ס3) הדובעה־יתב לש רואיתה .(1864) וזו ךרכו (1863) ווז ךרכ
 רתויב םיחלאנה ןוימדה־ירוצי לע הלוע ,ןודנולב םיטייחהו סופדה־ילעופ לש הלא
 .הילאמ תנבומ םילעופה לש םתואירב בצמ לע העפשהה .ונלש םינאמורה ירבחמ לש

 ךרועהו [?1־1%ז7 001111011] ךלמה־תצעומב ןוילעה האופרה־דיקפ ,ןומייס ר ״ד
 ,[״?1111110 30211:11 מ6ת01־1:8״נ "רוביצה־תואירב לע תונובשחו־םיניד" לש ימשרה

 םילעופל םהל ןיאש ,יתחכוה (1863) ילש יעיברה ןובשחו־ןידב" :ראשה ןיב רמוא
 דומעל :רומאל ;הנושארה תיראטינאסה םתוכז לע דומעל תורשפא לכ השעמל
 — היהיש המ קיסעמ,ד־לעבה םתוא םניב ונעמלש לעפמה היהי יכ ,תוכזה לע

 תואירבל־םיקיזמה םיאנתה לכמ תישפח תויהל הכירצ ,וב היולת איהש לכ ,הדובעה
 חיטבהל השעמל םילגוסמ םניא םילעופהש דועב יכ ,יתשגדה .םהמ ענמיהל רשפאש
 איהש־לכ תישממ הרזע לבקל םילוכי םה ןיא בוש ,תואירב־תונקת ןתוא םמצעל
 םירצקמו וישכע םינעמ ךכו ...תיראטינאסה הרטשמה לש םינוממה תונוטלשה ידימ

 .61—39 ׳סמ ,130 ׳מעו 97—96 ׳סמ ,״1866 .\ו ח״וד .םידלי תקסעהל הדעוה״ 254
 .56 ,48 ׳מע ,1864 .ןוו ח״וד ,םש הוושה
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 ,םיקסופ יתלב ףוג־ירוסיב תולעופו םילעופ ינוילימ לש םהייח תא תלעות־אלל
 לע הדובע,ד־יתב לש םתעפשה תמגדהל .255"םתוקסעתה םצע םע םירצונה םירוסי

 :האבה התומתה־חמישר תא ןומייס ר״ד איבמ תואירבה בצמ

 לבמ םילעופה רפסמ תוישעתה תאושת םירבג 100.000 לע התוותה רעש תוישעתב
 םיקוסעה םיליגה סחיב יפל .תונודנה :םיאבה םיליגה ־

 תונודנה תיישעתב תוא־רבה־בעמל 35—25 ינב 35—45 55-45

 958.265 םלוובו הילגנאב תואלקח 743 805 1145

 םירבג 22.301 ןודנולב םיטייח 958 1262 2093
 םישנ 12,379

 13,803 ןודנולב םופד־ילעופ 894 1747 2562367

 תינרדומ תיתיב־,דדובע .ד

 ־ונוחת לע גשומ תונקל םדא הצור .תיתיב־הדובע היורקה וז לא וישכע הנפא
 לעו — הלודגה היישעתה לש עקרה לע םקוהש ,םוחת — ןוהה לש הז לוצינ
 םיקסעתמש ,הילידיא ןיעמ הלוכ הרואכל ,םירמסזנה־תיישעב ,לשמל ,ןנובתי ,ויתוארומ

 יפנע ךותמ רפסמ תואמגודב ונייד ןאכ .257הילגנאב םיחדינ םירפכ המכב הב
 וא ,תונוכמה תטישב םילהונמ םה ןיא ןיידעש — שק־תעילקלו םירחהל היישעתוד

 .הרוטקאפונאמהו יתנוכמה לעפמב םירחתמ םה ןיא ןיידעש

 10.000 דרעב םיפופכ ,ילגנאה םירחתה־רוצייב םיקוסעה שיא 150.000 ןיב

 םה םירתונה 140.000 לש םוצעה בורה .1861 תנשמ תשורחה־יתב־קוח לש ותורמל
 אלא םיגצוימ םניא םהבש םירכזה םג םא ,םינימה ינשמ םידליו םיריעצ ,םישנ
 דותמ דומעל רשפא "לוז" לוצינ־רמוח ותוא לש ותואירב בצמ לע .הטעומ הדימב
 £061161*31 ס!81נ611831־ג׳'1 תיללכה הקינילקילופה אפור ,ןמ ו ר ט ר״ד לש ותמישר

 ,24 דע 17 תונבמ ןבור ,אפורל ולאשש ,םירחת־תושומ 686 לכמ .םאהגניטונב רשא

 :תפחש־תועוגנ ויה

 45 לע 1 1852 תנשב
 28 לע 1 1863
 17 לע 1 1854
 18 לע 1 1855
 15 לע 1 1856

 13 לע 1 1857 תנשב
 15 לע 1 1858
 9 לע 1 1859 "
 8 לע 1 1860 '־

 2588 לע 1 1861

 .31 ׳מע .1864 ןודנול ".\ןן זו״וד ,״רוביצה תואירב״ 255
 ןודנולבש סופדה־ידבועו םיטייחה ברקב התומתה ינ ,ריעמ ןומייס ר״ד .30 ׳מע ,םש 250
 לודג רפסמ רפכה ןמ םילבקמ ןודנולב םהידיבעמ ירהש ,רתוי־ההובג השעמל 35—25 ליגב
 .(םתונמואב םלתשהל םיצורה) "11מעע0-ע6ת8״ר "תוילוש״כ 30 ליג דע םיריעצ םישנא לש
 ססבתמ וילעש ,תולוגלוגה רפסמ תא םיחפנמו ןודנול־יבשות תקזחב םה םיעיפומ דקפימב
 רפסמ לא תילאנויצרופורפ תפסות םדי־לע לוחתש אלב ,ןודנולב התומת,ד־רעש לש בושיחה
 הלחמ־ירקמב דוחיבו ,רפכה לא תמאב רזוח םהמ :לודג קלה .ןודנולבש תוומה־ירקמ

 .םש .םירומח
 םיכותחה־םירמססה ןמ לידבהל ,שיטפ־ילשוחמ םירמסמב ןאכ םירומא םירבדה 257

 ׳םמ ,גוצ ׳מע ,גו 'מע ,"חו ח״וד .םידלי תקסעהל הדעוה" ,ר .הנוכמה ךרד לע םירצוימה
 .674 ׳סמ ,137 ימע ,487 'סמ ,114 ׳טע ,11 'סמ ,53 ׳מע ,130—125

 .166 ׳םמ ,ץגוו ׳מע /׳וו ח״וד ,םידלי תקסעהל הדעוה״ 253
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 יסחיה דרעה־ףדוע לש ורוציי

 -יטסימיטפואה המדיקה־דיסח ליבשב קיפסתש יאדו תפחשה־רעשב וז תומדקתה

 .הינמרגב רשא םידקש־ירקשו םירקש חיפמה רחסמה־שפוחל־לכורה ליבשבו רתויב
 היישעש לכ ,שממ םירזדתזו־תיישע תא רידסמ 1861 תנשמ תשורחה־יתב־קוח
 םיפנעה .הילגנאב לבוקמה גהונה אוה ךכו — תונוכמה־ןונגנמ ידיב תעצובמ וז
 ,תורוטקאפונאמב םהב םיזכורמ םילעופהש לכ אלו — הרצקב ןאכ םהילע דומענש
 םיגוסל םיקלחנ — תיב־ילעופ םייורק םהש לכ אלא ,הלאב אצויכו תורוחס־יתבב
 גוס ,הנוכמ־ךרד־לע םירצוימה םירחתה לש הכאלמירמג)11מ18111מ^ (1 :הלא

 .םירחתה תעילק (2 ,םיבורמ םיגוס־ינבל קלחנ אוה ףאש
 םיקסעב םא—תיב־תדובעכ עצובמ [1^06 6!11811111£] םירחתה לש הכאלמ־דמג
 לש תויטרפה ןהיתורידב וא ,["ג118!!'68568 11011368״נ "תורבגה ־יתב" םייורקה
 "תורבגה־יתב" תא תוקיזחמה םישנה .ןהידלי םע הרובחב םאו תודיחיב םא ,םישנ
 ידימ תונמזה ןה תולבקמ .תיטרפה ןתרידמ קלח אוה הדובעה־רדח .תוינע ןה ףא

 לכה ,םיריעצ םידליו תורוחב ,םישנ תוקיסעמו רכו תורוחס־יבסחמ־ילעב ,םינתשרח
 תוקוסעה תולעופה רפסמ .קסעה לש שוקיבה־תודונת יפלו ןהירדח לדוג יפל
 ליגה .םירחאב 20—10 ןיבו ,הלאה הכאלמה־יתבמ םידחאב 40—20 ןיב :הנתשמ
 םידלי םג שי לבא ;6 אוה ,דובעל םיליחתמה ,םידליה לש רתויב־ריעצה עצוממה
 1נ/2 לש הקספהב ,ברעב 8 דע רקובב 8־מ ךשמנ ליגרה הדובע,ד־ןמז .5־מ !רטמל
 םאו .ןפוג תושפועמה תורואמב ןתוא םילכוא תופוכתו עבק ןהל ןיאש ,תוחוראל העש
 11 ,10 דע רקובב (6־מ םיתעל) 8רפ תופוכת הדובעה תכשמנ בוש — קסעה בוט
 לייח לכל ,הנקתה יפל ,ריואה־ללח הלוע םיילגנאה םיניטקרסקב .הלילב 12 וא
 ןתואב ולאו .1200 ידכל םייאבצה םילוחה־יתבב ,תבקועמ־לגר 600—500 ידכל
 עלוב הפוג העש התואו ,תבקועמ־לגר 100—67 שיא לכל תולוע הדובעה־תורואמ
 םיחרכומ ,םירחתה לש םנויקנ לע רומשל ידכ .ריואבש ןצמחה תא זאגה־רוא
 הפצרהש יפ לע ףא — ללכב ףרוחה ימיב ףאו ,םהילענ תא תופוכת ץולחל םידליה
 םיחיכש־יתלבה םירבדה ןמ רקיע־לכ הז ןיא" .םיניבל וא תפצרמ־ןבא היושע
 ןאכו ,תועבורמ לגר 12־מ לודג רתוי אל רדחב םיפפוטצמ םידלי 20—14 יכ ,םאהגניטונב

 המומעישב תעגיימ המצעשכל הדובעה ;הממיבש 24 ןמ תועש 15 םיקוסע םה
 וליפא ...תואירבל־םיקיזמ םיאנת ינימ לכב איה תישענ ךכ לע ףסונו ,התוינוגדחבו
 ,האילפמ תוריהמבו תעד־תניתנבש תוחיתמ ךות םידבוע רתויב־םיריעצה םידליה
 .תחא העונת לש התוריהמ תא ןיטקהל אלבו םהיתועבצאל החונמ ןתיל אלב טעמכו
 ךות ,הדובעה ןמ םיקיספמ םניאו ןיע םימירמ םה ןיא ,הלאשב םהילא םינופשכ
 "תורבג״ל ןהל שמשמ "ךוראה לקמה" ".הלטבל תחא הקד ואיצוי אלש הדרח
 טאל טאל" .הדובעה־ןמז ךראומש הדימב־הב ,זוריז־יעצמא ["״1181;!■@8868"]
 הכוראה םתקיתר ןמז ףוסל ,וללה םירפיצכ ,םיכלוהו־םיזגרנו םידליה םיפייעתמ
 .ףוגה־דמועבש תוינוגדחה תמחמ תפייעמו ,םייניעל הקיזמ ,תינוגדח הקוסעת לא
 םישנה םאו .259 ('״111611־ ■מסנ־^ 18111^6 818וז61י7.") ״שממ תודבע איה םתדובע
 ,רוכש רדחב ,ונייה ,ינרדומה ועמשמ יפל תיב — ,תיבב םהידלי םע דחי תודבוע

 *גגו ,ל0£ ׳ג1ג ׳בע "1864 ,ן ן ח״וד ,םידלי תקסעהל הדעוה״ 259
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 ,דלודגה היישעתהו תונוכמה זונגגמ .13

 הז גוסמ הדונע .ךכב רשפא םא ׳ןכמ םיעורג דוע םיאנתה — גג־תיילעב תופוכת
 *יתבב קוסעה דלי .םאהגניטונ תביבסב ןילימ 80 לש קחרמב םידבועל תרסמנ

 תופוכת ול םינתונ ,ברעב 10־ב וא 9־ב התיבה ךלוהו אוה שרופשמ ,תורוחסה
 ידי־לע ,יטסילאטיפאקה עובצה .תיבב הדובעה תא םייסמ היהיש ,וכרדל רורצ
 ךמש תפטונה ארמימה תא ורמאב ,ןבומכ ,ןכ השוע ,ויריכשרידבעמ דחא ,וחילש
 לוזגל היהי סונא ןכסמה דליה יכ ,הפי־הפי אוה עדוי ךא — ״,אמא ליבשב הז״ ;תיז

 .2״0עיי0לו ותנשמ

 :הילגנאב םייאלקח תותחמ ינשב רקיעב תעצובמ םירחתה־תעילק לש היישעתה

 תוברל ,ריישנוביד לש ימורדה ףוחה ךרואל ןילימ 30 דע 20 ,ןוטינוה םירזזתהדוחמ
 תויוכיסנה לש לודג קלח ףיקמה ,זוחמ דועו ;ןוביד־ןופצ לש םיטעומ תומוקמ
 ־גניטנאהו ריישדרופסקוא לש םיכומסה םיקלחהו ,ןוטפמהתרונ ,דרופדב ,םאהגניקאב
 .הדובע־תומוקמ ,ליגרכ ,םישמשמ םייאלקחה םויה־יריכש לש םהיפירצ .ריישנוד

 רקיעב ,הלאכ תיב־ילעופ 3000־מ הלעמל םידיבעמ הרוטקאפונאמה־ילעבמ המכ
 .ןאכ םינשנו־םירזוח ,םירחתל רמגה־ילעופ לצא וראותש םיבצמה .תוריעצו תודלי
 (״1306 80110013״)״םירחתל רפס־יתב״ םייורקה םיאב ״תורבגה־יתב״ םוקמבש אלא

 ,תישימחה םתנשמ םידליה םידבוע הלא רפס־יתבב .ןהיפירצב תוקיזחמ תוינע םישנש

 ־םינטקה םידבוע הנושארה הנשב ; 15—12 ינב םתויה דע ,ןכמ םיריעצ ףא םימעפלו
 םה םירדחה" .ברעב 10 דעו 8 דע רקובב 6*מ ךכ־רחאו ,תועש 8 דע 4 םינטקבש
 ־חור עונמל המותס הבוראה ,םינטק םיפירצב םילבוקמה םירוגמה־ירדח ללכ ךרדב
 לש ילאמינאה םוחה ןמ ,ףרוחה תומיב וליפא ,תופוכת םינוזינ תיבה־ירד ,םיצרפ
 ¬תוביתל םימוד רפסה־יתב ידדח םייורקה םתוא םידחא תומוקמב .דבלב םמצע

 םיעיגמ ,לקלוקמה ריואה ןאכמו ,הלא תורואמבש תופיפצה ...רונת אלל תונטק הווזמ ׳
 לש ,ןיכפושהדוורוב לש תינסרהה העפשהה — ךכ לע ףסונ .תוינוציק ידיל םימעפל
 םהיתואובמב ליגרכ םיללוגתמה ,המהוזה ראשו ןובקרה־ירמח לש ,תוארחמה־יתב
 תורוחב 18 — םירחתל דחא רפס־תיבב״ :ריואה ללחל דשאו ״.םינטקה םיפירצה לש
 — אושנ אלל הנחצ וב הררשש ,רחא רפס־תיבב ;שפנל תובקועמ לגר 35 ,הרומהו

 ינב תוקונית םיקוסעש ,אצמת וז היישעתב .שפנל תבקועמ לגר 24%,,תושפ״נ 18
 .26י "21/2 וא 2

 ,דרופדבו םאהגניקאב לש םיירפכה תוזוחמב םירחתה תעילק תקסופש םוקמ

 םיקלחהו ריישדרופטרה לש לודג קלח ינפ לע תערתשמ וז .שקה־תעילק הליחתמ
 תיישעבו שק־תעילקב םיקוסע ויה 1861 תנשב .סקסא לש םיינופצהו םייברעמה
 ןהיניב !םישנ ראשה לכ ,םיליגה לכמ םירכז 3815 םהמ ,שיא 40.043 שק־יעבוכ
 ןאכ םיאב םירחתל רפסה־יתב םוקמב .תודלי 7000 ןהמו ,20 תונבמ הטמל 14.913
 םדומיל תא ןאכ םיליחתמ םידליה .(״811:3^ !11311; 80110018״) שק תעילקל רפס־יתב
 ןבומ .תיעיברהו תישילשה הנשה ןיב םיתע ,תיעיברה םתנשמ ,ליגרב ,שק תעילקב
 םיכומנה רפסה־יתבל םיארוק םמצע םידליה .ךוניח םוש םילבקמ םה ןיאש ,וילאמ

 .גגז 1 ׳גגו ׳טע ,םש 260
 •מ* .גגוג 'טע ,״1864 ,11 ח״וד .םידלי תקסעהל הדעוה״ 261
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 יסחיה דרעה־ףדוע לש ורוציי

 ,הלא תוקולע־תודסוממ םלידבהל י(״ט3,ן;ן11־31 80110013") ״םייעבט רפס־יתב" םשב
 הןוצמה הסכמה תא םיניקתמ ויהיש ,דבלב הז ליבשב הדובעב םתוא םיקיזחמ םהבש
 הלא תוהמא .םויל םידראי 30 בורה לע — הצחמל־תובערה םהיתומא יפמ םהילע
 ךתוח שקה .הלילב 12 ,11 ,10 העש דע תיבב ךכ־רחא תופוכת םתוא תודיבעמ
 םידיקפה לש תיללכה םתעד יפל .דימת והוביטרי ובש ,הפה תאו םהיתועבצא תא
 תובקועמ לגר 300 תושרדנ ,דראלאב ר״ד ידי־לע המכוסש ,ןודנולב םייאופרה
 ־יתבב ולאו .הדובעה־רדחב וא הנישה־רדחב םדא לכל ריוא לש וללחב םומינימכ
 — םירחתל רפסה־יתבב רשאמ רתוי דוע םוצמיצב ללחה עבקנ העילקל רפסה

 — םירפסמה םתואבש ןטקה״ .שפנ לכל תובקועמ לגר 22־מ הטמלו ,^1/־ ,17 ,122/3
 קונית סופתיש ,ללחה תיצחממ תוחפ גציימ — ט יי ו ו רמ ,םיביצנה דחא רמוא
 םתנשל דע םידלי ליבשב םייחה־תוגוגעת הנה ".וידממ לכל לגר 3 לש הביתב זורא
 דציכ ,ךכ לע אלא הנותנ םתעד ןיא ,םינןונמה ,םינכסמה םירוהה .14־ה וא 12־ה
 ןיאש ,וילאמ ןבומ — םידליה ורגבתנ .רשפאה לככ הברה םידליה ןמ םהמ טוחסל
 תודעבש ,רבדב אלפ ןיא" .םתוא ובזעי דימו ,םולכ־אלו םירוהה ןיבו םהיניב
 איה תוירסומה ...וז ךרדב הכנחתנש ,הייסולכוא ךותב עפשב תויוצמ תוניירבעו
 ןהמו ,םייקוח־יתלב םידלי תודלוי םישנ לש בר רפסמ ...הגרדמה לפשב הלצא
 לש הקיטסיטאטסב רתויב־םיאיקבה וליפאש ,הזכ רגובמ־יתלב ליגב תודלויש
 רמוא ךכ — הלא תפומל־תוחפשמ לש ןתדלומו .262״םיממותשמו םיהות םיניירבע
 ־תירצונה ץראה איה — תורצנב קהבומ ךמס־ןב קפס ילב ,רבמלאטגומ סכודה

 !הפוריאב תפ1מל

 רכשה) התע הז םינודנה היישעתה־יפנעב ללכב דואמ בולעה ,הדובעה־רכש
 3 ידכ אוה שק־תעילקל רפסה־יתבב םידליה לש ,ללכה ןמ אצויב ,ילאמיסקאמה
 תורוחסב םולשתה־תטיש ידי־לע ילאנימונה ורועישמ הטמל וליפא תחפנ ,(םיגניליש

 .263םירחתה־תוזוחמ לכב דוחיב תחוורה ,[!,!■טס^ר^פמב]

 .הלודגה היישעתה לא תינרדומה תיתיבה־הדובעה ןמו הדוטקאפונאמה ןמ דבעמה .ה

 לעפמ־ינפוא םתוא יבגל תשורחה־יתב־יקוחב שומישה ידי־לע וז הכפהמ לש התשחה

 הדובעה תוחוכב הערל־שומיש ידי־לע קר תדובעה־חוכ תא םיליזומש ,וז הלזוה
 ,םיניקת הדובע־יאנתו םייח־יאנת לכ לש לזג ידי־לע קר ,םירגובמ־יתלבו םישנ לש

 ־יגייסב תלקתנש הפוס — הליל־תדובעבו הדובע־רתיב רשא תורזכאתה ידי לע קרו
 ־תלזוה םג הלא םיגייסב םילקתנ התא דחיו ;םהילע רובעל ןיאש ,םימיוסמ עבט
 עיגמשמ .תודוסי םתוא לע םיתתשומה ,ללכב יטסילאטיפאקה לוצינהו תורוחסה
 גיהנהל העשה האב — ךכל שורד ןמז הברהו — וז הדוקנ ידיל ףוס־ףוס רבדה
 תא םג רשפאו) תרזופמה תיתיבה־הדובעה תא ךופהלו־רהמלו תונוכמה־ןונגנמ

 .יתשרח רוצייל (הרוטקאפונאמה

 "השבלהל־תורוחס" לש רוצייה ןתונ 'וז העונתל רתויב המוצעה המגודה
 םידלי־תקסעהל־הדעוה לש [היצאקיפיסאלק] ןוימה יפל .("\¥6!11-111£ ^זרח&עפו")

 .א1ז ,א1 דנע .םש 262
 .185 ׳םע ,״1863 ,1 ח״וד ,םידלי תקסעהל הדעוה״ 263
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 ־יעבוכ ישוע :וז היישעת הפיקמ (״01111(1 ג־6מי8 0מ1ע107זי1611(:0ס1מתר1881011׳׳)
 תולמש תוטשקמו ,תוינעבוכ ,םיטייח ,תופיכ ישוע ,םישנל תועבגמו שק
 ־ישוע ,םיכוחמ־ישוע ,תורפות ,תובתוכ ישוע ,264 [מ11111116ע8 4111(1(€88-11מ131061-8]
 םינוראוצ ,תובינע רוציי תגכ ,רתוי םיריעז םיפנע המכ ת1ברל ,םירלדנס ,ת1פפכ
 ,1861 תנשב םלומו הילגנאב הלא תוישעתב תוקוסע ויהש ,תודבועה רבח .רכו

 .הגש 15־מ הטמל 16.650 ,הנש 20דכ חטמל 115.242 תוחפל ןהמ ,586.298 :הנמ

 היה העש התוא .750.334 — (1861) תדחואמה הכלממב הלאה תודבועה רפסמ
 הילגנאב תוטייחבו תופפכ ,םיילענ ,םיעבוכ תיישעב םיקוסעה םידבועה רפסמ
 ינב דע הרשע־שמח ינב 89.285 ,םינש 15־מ הטמל 14.964 םהמ ,437.969 :סלוובו
 םיכיישה םינטק םיפנע הברה םירסח וז המישרב .םינש 20־מ הלעמל 333.117 ,םירשע
 סלוו הילגנא ליבשב לבקנ ירה ,םהש ת1מכ םירפסמה תא הקנ םא םלוא ,ןאכל
 ךרעב ,רמוא הווה !שפנ 1.024.277 לש לכה־ךס ,1861 תנש לש דקפמה יפל ,דבלב
 םשל ,םיניבמ ונא םיליחתמ .תומהבה לודיגו תואלקחה םיטלוקש םישנאה רפסמכ

 ,תרצות לש הלאכ תומוצע תודמכ ויפשכב תולעהל תונוכמהי־ןונגנמ עייסמ המ

 .םילעופ לש הלאכ םימוצע תונומה "ררחש״לו

 התשענ אל ןהימוחתבש ,תורוטקאפונאמ י״ע עצובמ "השבלהל־תורוחס" לש רוצייה
 [מ16ם11)1-3(118נ60*גנ םירוזפה הירביא תאש ,הדובעה־תקולח לש היצקודורפר אלא

 וללהש אלא ,םיריעז םינמוא־םילעב ידי־לע עצובמ אוה !ןהינפל םינמוזמ ואצמ
 תורוטקאפובאמ ליבשב אלא םייטרפ םינכרצ ליבשב ,םדוקמכ ,םידבוע םניא בוש
 םיפנעב םיחמתמ םימלש תוזוחמו תומילש םירע תופוכתש אצמנו ,תורוחס־ינסחמו

 רתוי לודג הדימ־הגקב אוה עצובמ ,הנורחאלו !הב אצויכו תורלדנס ןוגכ ,הלאכ
 ־קאפונאמה לש ץוח־תקלחמ תניחב םישמשמ םהש ,תיב־ילעופ םייורקה הלא ידי־לע
 הלודגה היישעתה .266םיריעזה םינמואה םילעבה לש וליפאו תורוחסה־ינסחמ לש ,תורוט
 !םהב אצויכו הצחמל־םירצות ,םלגה־רמוח לש ,הדובע,ד־רמוה לש תויומכה תא תקפסמ

 (1311131)16 3 מב6נר0161 מ11841־1001,(16) לוזה ישונאה דמוחה לש םינומהה ולאו

 תואלקחהו הלודגה היישעתה ידי־לע "םיררחושמ״ה םה ,[םימחרלו דסחל ןותנה]
 ־ילעב לש ךרוצה ינפמ רקיעב םלועל ואב הז םוחת לש ת־חוטקאפונאמה .הלודגה
 .266שוקיבה לש העינו העינ לכל םאתומ ,הלועפל ןכומ ליח: םהידיב היהיש ,ןוהה

 לשו תונמואה־ךרד־לעש םירזופמה םילעפמל ונתנ ןיידע הלא תודוטקאפונאמ םלוא
 ־ףדוע לש לודגה רוצייה .ןמצעל בחר דוסיכ ןדצב םימייק ויהיש תיתיבה הדובעה

 הו1הו היה ,םהיתורוחס לש תיביסרגורפה הלזוהה דצב ,הלא הדובע־יפנעב ךרעה

 ־תורדא םג םלואו ,שארה־יטושיק תא קר םצעב תללוכ (111111111617׳) ״תוטשקה״ 264
 .ונלצא ת1ינעב1כ־תודפותל תומוד 01:6881x1^^61־8 רד ולאו ,תומילגו םישנ

 בורל תועצובמ (1111111116^ £31(13נ:688111^111£) הילגנאב תונראפהו תוטשקה 285
 ןקלחבו ,[קסעה־תיבב] םש תודבועו תורגה תולעופ ידיילע ןקלחב ,םידיבעמה לש םהיניינבב

 .ול הצוחמ תורגה םוי־תוריכש ידי־לע
 ,םילעופ 1200 דע 1000 הקיסעהש ,אבצ־ידמל הרוטקאפוגאמב רקיב טייו הדעוה־רבח 266
 םתיצחמ טעמכו ,םילעופ 1300 םע םיילענ לש הרוטקאפונאמב רקיב ןכו ;םישנ ןלוכ טעמכ

 (.319 ׳סמ ,1\\\ ׳טע /׳וו ה״דד .םידלי תקסעהל הדעוה״) .דכו םיריעצ ,םידלי
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 םע דחיב ,הבולע הבויחל שורדה הדובעה־רכשב םומינימה לש האצות רקיעב
 ־םדו םדא־תעיז לש לוזה .וב דומעל םדאל ול רשפאש הדובעה־ךמזב םומיסקאמה
 "הצפהל־קושה תא תודימתב ביחרהו ךלהש אוה־אוה ,תורוחסב ולגלגתנש ,םדא

 םג ,הילגנא יבגל דוהיב ,ביחרהש אוה ;דימת םוי לכ וביחרמו ךלוה אוה ןיידעו
 .ילגנאה םעטהו םיילגנאה םילגרהה וב םיטלוש ךכ לע ףסונש ,ילאינולוקה קושה תא
 לש טלחומ ירזכא לוצינ ,םדוקה דותמה לש ודוסי .הנפמדודוקנ האב ףוס־ףוס
 החתופמ הדובע־תקולח ידי־לע טעמב םאו הברהב םא הוולמ ,דבועה ישונאה רמוחה
 תושירד תאו לדגו־ךלוהה קושה תושירד תא קפיס אל בוש — יתטיש רדסב
 לש ותעש העיגה .הריתי תוריהמב .דכלהו־הלדגש ,ןוהה־ילעב ןיבש תורחתהה

 תא הוש הדימב הפיקהש הנוכמה ,תערכמה תינכפהמה הנוכמה .תונוכמה־ןונגנמ
 ,תורלדנס ,תונטייח ,תונראפ ןוגכ — הז רוציי םוחת לש םיבורמה םיפנעה לכ

 .הריפתה־תנוכמ איה — ב״ויכו ,תונעבוכ ,תונרפות

 ךובגנמ לכ לש ותעפשהכ ךרעב איה םילעופה לע וז לש הרישיה התעפשה
 םידלי .םישדח קסע־יפנע ךלוהו־שבוכ הלודגה היישעתה תפוקתבש הז ,תונוכמ
 הנוכמה־ילעופ לש הדובעה רכש .הדובעה ןמ םיקחרומ ןיטולחל רגובמ־יתלבה ליגב
 "םיינעבש םיינעה" םע םינמנ םהמ םיברש ,תיב־ילעופ לש םרכשל סחיב הלוע

 ,רתוי־בוט בצמב םייורש ויהש ,םינמואה לש םרכ!ע . ("1:116 !>001־681;0£ 4116 !>001•״)

 תורוחב קר וישכע תוקסעומ הנוכמה־ילעופכ .הנוכמה לש התורחתה חוכב דרוי

 ־תדובע לש ןילופונומה תא וללה תוסרוה ינאכמה חוכה תרזעב .דבלב תוריעצ םישנו
 ךותמ םיכר םידליו תונקז םישנ ןומה תושרגמו רתוי־םישק םילעפמב םירבגה
 ןמ דיה ידבוע לע הילכ האיבמ דואמ דע המוצעה תורחתהה .רתוי־םילקה םילעפמה
 (<16<11;11 £1־011184<!1ר¥<141011) בער־תתימ לש בעותמה יובירה .רתויב־םישלחה

 ,267הנוכמב־הריפתה לש התוטשפתה לא ליבקמ ןורחאה םינשה־רושעב ןודנולב

 םיתעו לגרבו דיב תענומ וז — ,הריפתה־תנוכמ די לע תודבועה תושדחה תולעופה
 — הנוכמה לש הדוחייו הלדוג ,הדבוכ יפל לכה ,הדימעבו הבישיב ,דבלב דיב

 לש ותוכירא תמחמ תואירבל קיזמ השענ הז ןקוסיע .הדובע־חוכ הברה תואיצומ
 םוקמ לכ .הנשיה הטישה יפל רשאמ אוה רצק בורה לעש יפ לע ףא ,ךילהתה

 תיישעב ןוגכ ,םדוקמ דוע םישודגו םירצ .דכאלמ־יתב ךותל תרדוח הריפתהדונוכמש
 אלל" .תואירבל תוקיזמה תועפשהה תא איה הברמ ,דכו םיעבוכ ,םיכוחמ ,םיילענ

 הדובעה־ירדח ךותל הסינכ םע" —דרול הדעוה־רבח רמוא —"םשורה אוה אושנ
 תמחמ תצקמב אבש ,םוחה ...הנוכמ־ילעופ 40 דע 30 םהב םידבועש ,הרקתה־יכומנ
 הלאכ םירדחב תוגוהנ םא וליפאו ...םויא אוה ,םיצהגמ: לש םמומיחל זאגה־ירונת
 םישנא 4—3 םרדסכ םיפלעתמ ,ברעב 6 דע רקובב 8־מ ,ונייה ,תונותמ הדובע־תועש

 <268״םויב

 ,רוצייה־יעצמאב הכיפהה לש וז חרכה־תדלות ,יתרבחה לעפמה־ןפואב הכיפהה

 תכשל םעטמ ,התומתה לע יעובשה ח״ודה ללכמ 1364 ראורבפב 25־ב :המגוד 267
 עידומ םויבדב ..בערמ־תוומ לש םירקמ 5—[116£181;ע3נ: 061161־^1] יללכה םשרה

 !דחא עובשב בער~יזמ 6 .בערמ־תוומ לש שדח הרקמ לע "סמייט״ה
 •84 ׳מע, 409—406 ׳םמ 1X711 ׳מע ,״1864 ,11 ח״וד .םידלי תקסעהל הדעוה״ 263
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 ,תוכלוהו־תונתשמ וללה .רבעזנ־תתוצ לש תינוגסס היבוברע ךותב תכלוהו־תשחרתמ
 ,רחא וא הז היישעת־ףנע הריפתה־תנוכמ רבכ השבכש ,שוביכה לש ופקיה יפל לכה

 תערכה יפל ;םילעופה לש םדוקה םבצמ יפל ;שוביכ ותוא לש ונמז־ךרוא יפלו
 ;יתיבה לעפמה לש וא תונמואה־לעפמ לש ,הרוטקאפונאמה־לעפמ לש ולקשמ

 רבכ בורה לעש ,לשמל ,תונראפה ףנעב .269דכו הדובעה־ירדח דעב הרידה־רכש יפל
 ־תנוכמ השמיש אל — טושפ הלועפ ־ףותיש ףות רקיעב ,תנגרואמ הדובע וב הררש
 תיישעב ,תונשייחב ולאו .הרוטקאפונאמה־לעפמב שרח םרוג אלא התליחתב הריפתה
 ;שממ יתנוכמ רוציי — ןאכ :תורוצה לכ וזב וז תובלתשמ ,דכו תורלדנסב ,תונתוכ

 ,(61!0116£) להנמה־ןוהה־לעב ידימ רמוחה תא םירוסרס־םידיבעמ םילבקמ — םש

 לש תורובח הריפת־תונוכמל ביבסמ םה םיסנכמ "גג־תוילע״ב וא "םיאת״בו
 ותוא לכב גוהנש יפכ — הנורחאלו .ןכמ־הלעמלו 50 דע 10־מ םיריכש־םילעופ
 שומישל אוה ןתינו תיתטיש תופעתסה ןיידע ףעתסמ וניאש ,תונוכמ־לש־ןונגנמ
 ־תונוכמב םג תיב־ידבוע וא הכאלמ־ילעב םישמתשמ — יסננ הדימ־הנקב םג

 השעמל .270םירז םילעופ המכ ףוריצב וא םתחפשמ ינב תרזעב ,םהלשמ הריפת
 לש הבורמ רפסמ ולשדיניינבב זכרמ ןוהה־לעבש ,הטישה הילגנאב וישכע תטלש
 לודגה הנחמה ןיב ףסונ דוביעל תיתנוכמה תרצותה תא אוה קלחמ ־ךכ־רחאו ,תונוכמ
 םילעהל ידכ רבעמ־תורוצ לש הז ינוגסס עפשב ןיא םלואו .271םייתיבה םידבועה לש
 םצע ךותמ :הנוזינו־תעבוג וז המגמ .שממ יתשרח רוצייל ותכיפהל המגמה תא
 קסע־יפנעש ,ךכל ףחוד השומישב תויורשפאה־יובירש ,הריפתה־תנוכמ לש הביט
 ;ופוג ןוה ותוא לש ודוקיפ תחתו דחא ןיינבב םידחואמ ויהי םתליחתב םידרופמ

 עוציב ןעצבל שי תורחא תוישע המכ דועו תיערא טחמ־תריפתש ,הדבועה ךותמ
 ןיאש ,לושינ ותוא ךותמ ,הנורחאלו ;הנוכמה לש הבשומ־םוקמב רתויב־םיאתמ
 לרוג .םהלשמ תונוכמ תרזעב םירציימה ,תיבה־ידבועו םינמואה לושינ ,ודעב עונמל
 עקשומה ןוהה לש הלדגו־הדימתמה תומכה .וישכע רבכ םתצקב םהב עגפ הז
 ןאכו — קושב ןואפק־תופוקת הדילומו רוצייה תא תנברדמ 272,דריפתה־תונוכמב
 .םהלשמ הריפתה־תונוכמ תא ורכמיש תיבה־ילעופ לש םהינזאב המסיסה תלצלצמ

 ,הצופתל םיקוקזה ןהינרצי תא הפוכ הלאכ תונוכמ לש רוצייה־ףדוע םצע ףאו

 ־תורחתה םרוג אוה ךכ ידי לעו ,םייעובש הריכח־ימדב תונוכמה תא םיריכשמ ויהיש
 ,ןתלזוהו תונוכמה לש הנבמ־ייוניש .273םינטקה תונוכמה־ילעב ליבשב סרה

 ,76 ׳מע ,85 ,םמ ,78 ׳םע ,126 ׳םמ ,84 ׳טע ,6 ׳סמ ,66 ׳מע ,441 ׳םמ 1)0(111 ׳מע ,124 ׳םמ
 .483 ׳םמ 1)0(11 ׳מע ,69 ׳םמ

 םרוגה ,רבד לש ופוסב ,שמשמ הדובעה־תומוקמ ליבשב הרידה־רכש יכ ,המוד" 269
 םינטק םינלבקל ץוה־תדובע םירסומ ויהש ,וז הנשי הטיש המייקתנ ךכיפל ;עירכמה
 םדקהב וז הטישל םירזוח ויה םג ןאכו ;הריבה־ריעב רתויב ךשוממ םויק — תוחפשמלו

 .דבלב תורלדנסל אלא סחייתמ וניא םייסמה טפשמה (.123 ׳סמ ,83 ׳םע ,םש) .״רתוי
 הזמ הנוש וניא טעמכ ןאכ םילעופה בצמש ,׳וכו תופפכה־תיישעב לח הז רבד ןיאו 279

 .םינצבקה לש

 .122 ׳םמ ,2 ימע ,״1864 ,ן ן ח״וד ,םידלי תקסעהל הדעוה״ 271
 ,ינוטיסה רכממה ליבשב תרציימה ,דבלב רטסיילבש םיילענהו םייפגמה תיישעב 272

 .הריפת־תונוכמ 800־ב 1864 תנשב רבכ ושמתשה
 .124 ׳סמ ,84 ׳מע ,״1864 ,ןן ח״וד ,םידלי תקסעהל הדעוה״ 273
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 לש םכרע תא תודימתב ןשייל םת ףא םיכישממ ,קספה אלל םיכלוהו םידימתמה
 חוירב םהב שמתשהל םילוכי םילודגה ןוהה־ילעב קרש דע ,םימדוקה םיראלפמסקאה
 תפלחה האב ,הנורחאלו .לוזה ליזבו םינומה־תיינק םתוא םינוק םהשמ
 ־יכילהת לכב ומכ ,ןאכ ףא תערכמו רוטיקה־תנוכמ ידי־לע םדאה [8111)8111111,1011]
 ,דבלב םיינכט םילושכמב הליחת לקתנ רוטיקהדדוכב שומישה .הב אצויכ הכיפה
 תונוכמ לש ריהמ לוקליק ,ןתוריהמ לע טלתשהל ישוקה ,תונוכמה לש ןעונענ ןוגכ
 רבגתהל ,ןויסנה ךותמ ,הרהמב םידמולש ,םילושכמ םה הלא לכ — רכו תולק
 ,תפחוד תולודג תורוטקאפונאמב הדובע־תונוכמ הברה לש ותוזכרתה םא .274םהילע
 רוטיקה לש תורחתהה .דאב ינשה דצמ ירה ,רוטיקה־חוכב שומיש ידיל ,דחא דצמ
 תשורה־יתבב הדובע־תונוכמו םילעופ לש םתוזכרתה חא השיחמו םדאה ירירשב
 ־תורוחס" לש םוצעה רוצייה־םוחתב הכפהמ הילגנא לע וישכע תרבוע ךכ .םילודג
 הרוטקאפונאמה תא תכפוהה הכפהמ — תוישעתה ראש לש ןבורב ןכו ״השבלהה
 היישעתה תעפשהב ונתשנ רבכש רחאל ,יתשרח לעפמל תיתיבה־הדובעהו תונמואהו
 ,ןה ורצייו־ושדיח ןמזמ רבכו ,ותוועתנ ,וררופתנ ,ןדוסימ תורוצה ןתוא לכ הלודגה
 ךא ,תשורחה־יתב תטיש לש םיבעותמה תוארומה לכ תא ,הריתי הזרפה ךות וליפאו

 .275וז לש םייבויחה תוחתפתהה־ימרוג ילב
 הצאה תצאומ ,תירוקמ־תיעבט ךרדב תשחרתמה ,וז תיתיישעת הכפהמ
 ,היישעתה־יפנע םתוא לכ לע תשורחזו־יתב יקוח לש םתבחרה ידי־לע תיתוכאלמ
 ,וכרא לע הדובעה־םוי לש הייפכ־תרדסה .םידליו םיריעצ ,םישנ םהב םידבועש
 םידליה לכ תקחרה *םידלי ליבשב תורמשמה תטיש *ומויסו ותליחת ,ויתוקספה
 ־ןונגנמב היילע ,דחא דצמ ,םיכירצמ הלא לכ — רכו ,םיוסמ ליגמ הטמל םהש
 ינשה דצמו .277 עינמ חוכ תקזחב רוטיק ידי לע םירירשה תפלחה ןכו 276תונוכמה

 לש תונתוכל תשורחה־תיבב ;ןודנול ,וקילמיפב אבצה־ידגב ןסחמב רבדה ךכ 274
 קירמילב טייט קסעה־תיב לש םידגבל תשורחה־תיבב ;ירדנודנולב ןוסדדנה תא יליט

 .בוריקב "םיידי" 1200 הלבמו־ךרוצה
 ,״1864 ,ח ח״וד ,םידלי תקסעהל הדעוה״) ״.תשורחה־תיב תטיש תארקל המגמה״ 275

 ולחש תורומת ןתוא רבוע והירהו רבעזנ־לש־בצמב וישכע ןותנ ולוכ עוצקמה" (.1X1/11 ,מע
 (.318 ׳םמ .אח/ו ׳מע .םש)״.הרומג הכפהמ״ (.405 ׳סמ .םש) .״׳וכו הגיראב ,הלמלמה־תיישעתב
 ־תדובעב םייברגה־תגירס דוע השמתשה 1840 תנשמ ״םידלי תקסעהל הדעוה״ הלעפש ןמזב
 .רוטיקב התע ענומ אוהו ,םינוש םיגוסמ תונוכמ־ןונגנמ ןאכ גהנוה 1864 תנשמ להה .די
 ־תיישעב קיקוסעה ,3 תנשמ לחה ,םיליגה לכמו םינימה ינשמ םישנאה לש ללוכה םרפסמ
 יראטנמאלראפה ח״ודה יפל לבא .ךרעב םילעופ 129.000־ל 1862־ב עיגה תילגנאה םייברגה
 ־יתב־קוח לש וחוקיפ תחת ודמע אוהה רפסמה ןמ דבלב 4063 קר ,1862 ראורבפב 11־מ

 .תשורחה
 ,הינטירב תורדק״מ ןיירקוק קסעה־תיב לש ח״ודה רם1מ תורדקה עוצקמב ,לשמל הנה 276
 ,תונוכמב שומיש בחר ףקיהב ונגהנה ונלש [תרצותה] תומכ תא םייקל ידכ" :"וגזאלג
 רצייל ונתלוכיב שיש ,םידמל ונא םויו םוי לכו ,סינזנואמ־יתלב םילעופ ןתוא םיתרשמש
 .טקואב 31 .ד״חהתב יחקפמ לש תוח״וד״) ״.הנשיה ךרדב ונרצייש יפכמ רתוי הלודג תומכ
 ־ןונגנמ גיהנהלו־ףיסוהל הפיחדה איה תשורחה־יתב־קוח לש ותאצות" (.13 ׳מע ,״1865

 (.14 ,13 ׳מע .םש) ״.תונוכמ
 לש םרפסמב הלודג היילע הלח ,תשורחה־יתב־קוח הב גהנוהש רחאל ,תורדקב הנה 277
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 .דלודגה היישעתהו תונוכמה ןונגנמ .13

 -ייעצמא לש םתוחתמתה האב ,ןמזב־דספהה תא אלמיש ללחב־חויר חיורהל ידב
 דמוא הווה — דכו םיניינבה ,םינשבכה לש ,ףתושמ שומישל םיחותפה רוצייה
 תרבגומ תופפוטצה ךכל םאתהבו ,רוצייה־יעצמא לש תרבגומ תוזכרתה :רוציקב
 לכ דצמ הבר החיתרב תעמשנו־תרזוחה תירקיעה הנעטה תמאב יהוזו .םילעופה לש

 עיקשהל ךרטצתש :תשודחה־יתב־יקוח תנכס הילע תמייאמש ,הרוטקאפונאמ
 םייניבה־תורוצל רשאו .םדוקה ופקיהב קסעה תא ךישמהל ידכ ,הבורמ ןוה־תעקשה
 טמשנ ירה ,הפוג תיב־תדובעל עגונב ,ןכו תיב־תדובע ןיבו הרוטקאפונאמ ןיבש
 גייס ־אלל לוצינ .םידלי תדובעלו הדובע־םויל גייס תדמעה םע ןהיתחתמ עקרקה

 .ןתורחתה־רשוכל ידיחיה סיסבה ןהל שמשמ םילוז הדובעדחוחוכ לש

 דכוי לש ורדסהל ענכנשמ דוחיבו ,יתשרחה־לעפמה ליבשב ירקיע יאנת
 הרוחס־תומכ לש הרוציי ,רמולכ ,האצותה לש הניקת החטבה :אוה ,הדובעה
 תוקספהה :דועו .ןותנ ןמז־רועישב ,הליעומ־האצות לש התגשה וא ,תמיוסמ
 ימואתפ קותיש לוחל לוכיש ,החנה םושמ ןהב שי רדסומה הדובעה־םויב תויקוחה
 ךבומ .רוצייה־ךילהתב ןותנה רצותל קיזהל ידכ וב ןיאש ,הדובעב ןמזל־ןמזמ
 םגישהל רשפא הדובעהדוקספה לש רשוכ ותואו האצותה־תחטבה התואש ,וילאמ

 םיילאקיזיפו םיימיכ םיכילהתש ,תוישעתב רשאמ שממ תוינאכמ תוישעתב רתוי
 רנאמה בורבו ,הייפאב ,העיבצב ,ןובילב ,תורדקב ןוגכ ,םיוסמ דיקפת ןהב םיאלממ
 לשו הליל־־תדובע לש ,לובג־אלל הדובעה־םוי לש הרגישה יבגל .תכתמל תורוטקאפ
 "עבט־גייס״כ דימ הארנ ירוקמ־יעבט לושכמ לכ — םדא־ינב לש רקפה־זובזב

 קוח לש ותלועפמ םישמר תדמשהל רתוי חוטב לער ךל ןיא .רוצייה ליבשב יחצנ
 לע רתוי םר לוקב שיא חוצ אל .הלאכ "עבט־יגייס" תדמשהל תשורחה־יתב
 ־יתב־קוח םהילע לטוה 1864 תנשב .תורדקה־תיישעתמ םינודאה וחווצשמ ״תוענמנ״
 — ״ןקותמה דותמה״ .תוענמנה לכ ומלענו־וזג רבכ שדוח 16 רובעכו ,תשורחה

 ידי־לע אלו השיבכ ידי־ ל ע (811ח) תורדקה תסיע תא תושעל" — ול םרג קוחהש
 אצויכו ירטה הבצמב הרוחסה לש השובייל םירונתה לש שדחה הנבמה !יודיא
 םהב שיו תורדקה־תיישעתב הריתי תובישח ילעב תוערואמ םה הלא לכ — ךכב
 ותוא ...הב תורחתהל הלוכי התיה אל תמדוקה םינשה־תאמש ,תומדקתה םושמ
 גשוה ךכ ידי־לעו ,םפוג םירונתה לש םוחה־תדימ תא וליפא הברהב תיחפה דותמ
 תואובנה לכ ףא לע .278"הרוחסה לע רתוי־הריהמ הלועפ ףאו םימחפב רכינ ןוכסח
 אוציהש דע ,תרצותה־תומכ התלע אלא ,סרחה־ילכ לש תואצוהה ריחמ הלע אל
 רועישב ךרע־תרתי גישה ,1865 רבמצד דע 1864 רבמצדמ ,םישדח 12 ךשמב
 לבוקמ םירףרפגה תיישעתב .תומדוקה םינשה שולש לש עצוממה לע ש״יל 138.628
 תא תוריהמב םיעלוב ויהש העשב וליפא ,ויה םיבייח םירענש ,עבט־קוחכ רבדה היה

 ךותל הלוע היה ליערמה הדאש ,המח ןחרז־תסימתב םירורפגה תא לובטל ,םתחורא
 "הליבט־תנוכמ" ןקתל (1864) תשורחה־יתב קוח הפכ ,ןמזב ךוסחל חרכהה םע .םפא

 113,11 <1-1110־ע6<1 עחחזל 1־8־ד םוקמב [תינאכמ הענהב םיבבותסמה םיקסיד] ןי0\\• 01־ ע^6ע8־ה
 .[םיידי־תענהב םיבבותסמה םיקסיד]

 .127 ׳םעו 96 ׳מע ,״1865 .טקואב 31 .ר״חהתב יחקפמ לש תוח״וד״ 278
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 יסחיה ךרעה־ףדוע לש ורוציי

 יפנעב הנה .279םילעופה לא עיגהל ולכי אל היראש ,("61ןנ]נ111£ מ1!10111ג16")
 : תעכ דוע םינעוט ,תשודחח־יתב קוחל ויידע םיפופכ םניאש ,םירחתל־הרוטקאפונאמה
 םישרוד םינושה םירחתה־ירמוחש םושמ ,תוניקתו תועובק תודועסה ויהיש רשפא יא
 םיבישמ דכ לע .רתויו המילש העש דע תוקד 3 לש תודונתב ,םינוש ןמז־יקרפ םשובייל
 ("011116ע611'8 £מ11נ103זמ16מ1;00ת1מ113810מ׳')"םידלי תקסעהל הדעוה" ירבח

 ישארמ המכ ...ןיטיפטה תספדהבש תוביסנל קוידב תוליבקמ ןאכ תוביסנה" :רומאל
 םירמוחה עבט תמחמ יכ ,םינעוטו םתעד לע םידמוע ויה ףנע ותואב םינתשרחה
 ןותנ ןמזב קיספהל םילוכי םה ןיא ,םינושה םהיכילהת תמחמו םהב םישמתשמש
 6 קלחב 6 ףיעס יפל ...יניצר דספה לובסל אלב — תוחוראה־ידעומ ליבשב אוהש־לכ
 [£י£10101״3ז 401/8 ^16!1810114.01;] תשורחה־יתב־קוח לש ותבחרה רבדב קוחה לש

 המויס םעו ,קוחה ןתמ םוימ שדוח רשע־הנומש לש הכרא םהל הנתינ ...(1864)
 ךא .280"תשורחה־יתב קוחב וטרופש יפכ ,תוחוראה־תועש תא ןקתל םה םישרדנ
 :םינתשדחה םינודאה וליג דימו ,םירחבנה־תיב ידי־לע קוחה רשאתג טעמכ
 רנאמה ףנע ךותב תשורחה־יתב קוח ןוקית םע ואובי יכ ונייה םיפוצש ,תולקתה"
 רוצייה יכ םיאצומ ונא ןיא .ואב אל — ןכ רמול רשואמ ינא — וגלש הרוטקאפ
 .281"ופוג ןמז קרפ ותואב רתוי םירציימ ונא :רוציקב .ללכב איהש־לכ העיגפ עגפנ
 תוינואג לע ותונגל אובי אל שיאש ,יטירבה םירחבנה־תיב :םיאור ןכ יכ הנה
 תא דחא רמאמב לטבל יושע הייפכ־לש־קוח יכ ,העד ללכל ןויסנ דותמ עיגה ,הריתי
 .ורדסהו הדובעה־םוי תלבגה דגנכ ,רוצייה לש עבט־ילושכמ םייורקה ,םימעטה לכ
 דעומ םיעבוק ,םיוסמ יתיישעת ףנעב תשורחה־יתב קוח לש ותנקת םע :ךכיפלו
 םילושכמה תא דעומ ותוא ךשמב ריסהל ןתשרחה לע המושו ,םישדח 18 דע 6 לש
 "11מ]נ03811נ1©? 146 !מ© 611:63 נ'3ת1318 061)61:6 66 מ101נ !׳׳:ובארימ ירבד .םיינכטה

 יבגל דוחיב םיפי — [״!הלא תוטש־ירבדב ילא ואובת לא םלועל וענמנח־ןמ"]
 וליאכ ,לישבמ תשורחה־־יתב קוחש ,וניאר םא ,םלואו .תינרדומה היגולונכטה
 רוצייב הרוטקאפונאמה רוציי לש ולוגלגל םישורדה םיירמוחה תודוסיה תא ,הממחב

 םנברוח תא ,הבורמ ןוה־תעקשהב ךרוצה םע ,אוה שיחמ ןמזברב ידה — יתשדחה
 .282ןוהה לש וזוכיר תאו םיריעזה םילעבה־םינמואה לש

 לש ורדסה לקתנ ,תינכט ךרדב םריסהל ןתינש ,שממ םיינכטה םילושכמה דבלמ
 גהונש םוקמב דוחיבו ,םמצע םילעופה לש םירידס־אלה םהילגדהב הדובעה־םויי
 ומילשהל רשפא עובש וא םוי ךשמב ןמז־לוטיב לכשכ ,הדיחיה יפל רכשה רקיעב

 תחאב ופלחוה ,םירורפגה־תשורחל תודחא תונוכמ לש ןונגנמו וז הנוכמ וסנכוהש םע 279
 הז ןוכסח .17 דע 14 ינב תורענו םירענ 32 םמוקמב ואבו םיריעצ םישנא 230 היתוקלחממ

 .רוטיקחדוונב שומישה ידי לע 1865 תנשב רתוי־דוע םדקתה םילעופב
 .50 ׳םמ ,וג 'מע ,״1864 ,ןן ח״וד ,םידלי תקסעהל הדעוה״ 280

 .22 'םע ,״1865 .טקואב 31 .ד״ההתב יחקפמ לש תוח״וד״ 281
 ילב תובשי תורוטקאפונאמ הברהב שומישב־םגיהנהל ןיא ...םילולכש םתוא."" 282
 תגהנה ייכ ,רובס םיחקפמה דחא ".םיחכונה םילעבה לש םיעצמאה לע הלועה ןוממ תעקשה
 התוא לש הפקיה .ןוגראב תיערא הערפה הב הכורכ אהתש חרכהה ןמ תשורחה־יתב יקוח

 (.97 ,96 'מע .םש) .הפורת ןהל אוצמל שיש תולקתה דועיש לא רשי סהיב דמוע הערפה
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 תוירזכאב עינכמה רותמ והזו — הליל־תדובעב וא ףסומ־תדובעב ךכ־רחא
 .283םישנהו םירגובמ־יתלבה ,הדובעב וירבח לע הילכ האיבמו רגובמה לעופה תא

 ־תיעבט ,הסג הבוגת אלא הניא הדובעה־חוכ תאצוהב תורידס־יא התואש יפ לע ףא
 הבורמ הדימב ,איה תעבונ ירה ,תינוגדח ךרפ־תדובעבש ןוממשה דגנכ ,תירוקמ
 ־יתלבה לוצינה הל שמשמ תישאר־תחנהו ,ופוג רוצייה לש היסומלרדנאה ןמ ,וזמ

 לגעמב ,תוידוירפה ,תויללכה תורומתה דצב .ןוהה ידי לע הדובעה־חוכ לש ןסורמ
 לע תולוע — רוצייה־יפנעמ ףנע לכב תודחוימה קושה־תודונת דצבו ,יתיישעתה
 ליבשב תוחונה הנשה־תופוקת לש תוירוזחמב הדוסיש ןיב ,הנוע היורקה וז :המבה
 שיש תולודג תונמזה לש תוימואתפה ןכו ,הנפואב הדוסיש ןיבו םיבש־הרובחתה
 םע תבחרתמ ולאכ תונמזה לש ןתוחיכש .רתויב רצק ןמזב לעופל־ןאיצוהל
 — ״לזרבה־תוליסמ תשר לש התובחרתה״ .ףארגלטהו לזרבהדווליסמ לש םתוטשפתה

 הבר הדימב העייס ץראה לכ ינפ לע" — דחא ינודנול ןתשרח ,לשמל ,רמוא דכ
 רטס׳צנאממ ,ואגזאלגמ וישכע םיאב םינוק .רצק ןמזל תונמזהה ןתמ תא ררועל
 רשא םיינוטיסה תורוחסה־יגסחמל םיאב םהש וא ,םייעובשל תחא גרובנידאמו
 ןתושעל שיש ,תונטק תונמזה םירסומ םהו — תורוחס םחל םיקפסמ ונחנאש ,יטיסב
 דימת היח תומדוקה םינשב .תושעל םיליגר ויהש יפכ ןכומה ןמ תונקל תחת ,דימ
 ,האבה הנועה לש שוקיבה תא קפסל ידכ ,םיקסעה־ןויפר לש םינמזב דובעל ונידיב

 .284"ךכ־רחא שוקיבה היהי המ ,שארמ דיגהל לוכיש םדא ןיא וישכע ולאו

 ־יתב־קוח לש ותורמל ןיידע םיפופכ םניאש ,תורוטקאפונאמהו תשורחה־יתבב
 יורקה ןמזה ךשמב רתויב־המויא רתי־תדובע תונמוזמ םיתעל הרוש ,תשורחה
 ,תשורחה־תיב לש ץוח־תוקלחמב .תוימואתפ תונמזה תמחמ םילג־םילג האבה ,הנועה

 — ,תיתיבה־הדובעה םוחתב ,ונייה ,תורוחסה־ןסחמ לשו הרוטקאפונאמה לש

 לש תוזירפאקב ,היתונמזה לעו םלגה־רמוח לע ,הלוכ היולתו הז ידעלב םג העורפה
 ,דכו תונוכמה ,םיניינבה ךורעיש לע תעד־תניתנב ןאכ רושק וניאש ,ןוהה־לעב

 םילדגמו םיכנחמ — םמצע םילעופה לש םרועמ ץוח םולכ אלו ןאכ ןכסמ וניאו
 ךשמבש ליח; ,העש לכ הלועפל־ןכומ ,יתיישעת םיאולימ־ליח תויתטישב וז ךרדב
 ראשבו ,תישונא־יתלב הדובעלדוייפכ ידי־לע ךלוהו־דמשנ אוה הנשה לש דחא קלח
 תרמוא — ״םיקיסעמה״ .הדובע־רסוח ידי־לע לדלדתמו־ןוונתמ אוה הנשה תומי

 ,עובשה ףוס ברקתהב הדובעה תא ךיראהל ללכ ךרדב םיברמ" ,לשמל ,םינשבכב 283
 ,ישילש םויב םג — םעפל םעפמו ,ינשה םויב םילטבתמ םהש ,םידבועה ןיב גהונה תאצותכ
 םינטקה םילעבה םינמואה" (.!/ן ׳טע ".ווו ח״וד .םידלי תקסעהל הדעוה)".ולוכב וא ותצקמב
 ךכ־רחאו ,םימי 3 וא 2 םה םידבאמ הליחת .ןיטולחל תורידס־יתלב תועש ללכ ךרדב םידבוע
 םהל שי םא ,םהידלי תא םה םיקיסעמ דימת ...דספהה אלמל ידכ ,הלילה לכ דובעל םהןלע
 תורשפאב קוזיח אצומש רבד — ,הדובעה־תלהתהב תורידסה רדעיה״ (.^!ן ׳טע .םש)״.םידלי
 ...םאהגנימריבב" (0״/ןןן 'טע .םש)".רתוי־תוכורא תועש םידבועש םע הז דספה אלמל גהונבו
 .דובעל ראשבו ,ןמזה ןמ קלחב לטבתהל םה םיגהונש םע ...המוצע ןמז־תומכ דוביאל תכלוה

 (.וצ ׳מע .םש) ".ךדפ־תדובע
 לש התוטשפתה יכ ,םירמוא" .צצצווו ו ׳טע ".ןץ ח״וד .םידלי תקסעהל הדעוה" 284
 :ויתואצוהלו ,תופוכת תונמזה םיאיצממש ,הז גהונל הברהב העייס לזרבה־תוליסמ תטיש

 ".םידבועה תייסולכוא,לש תורחואמ תועשו תוחוראה־ינמזב לוזלז ,תוזיזפ
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 יסחיה דרעהי־ףדוע לש ורוציי

 ,תיתיבה־,דדובעב תורידס־יא לש גהנמה תא םילצנמ" — ״םידלי תקסעהל הדעוה״
 וא ,הלילב 2 וא ,12,11 דע תכשמנ הדובעה ךכו ,הפוחד הדובעל השירד שיש תמיא־לכ
 הצרא ךליפהל ליד ןוחרסהש ,םירדחב הז לכו ;׳תועשה־לכב, ,הרגישה־־הרמיאה יפל
(0(± ^01! 30^x1!1116 8161101118 6ח0ן1£11101ס).חתפתו תלדה דע עיגתו רשפא 
 דחא חס — םה םירחמ םישנא״ .255"דליל ךוע ףיסות לחלחתת דימ ךא ׳התוא

 הליל קיזהל ידכ ךכב ןיאש ,םיבשוח םה — וילעב לע ורבדב ,רלדנס ,םידעה
 .286ךיסולחל טעמכ לטב דלי היינשה תיצחמב םא ,הנש־תיצחמ ךרפיתדובע דובעישכ
 "םייקסעה םילגרהה" םייורקה הלא ףא ןכ ,םיינכטה םילושכמה המו

 ןוהיילעב — ("1ג8££65 ^111011 11^6 £1־0י\¥11 ג¥1111 1116 ^ע0ץ¥111 01 11י£(16״)
 הביבח התיהש הקעצה וזו ;רוצייה לש "עבט־יגייס" םהב םיאורו ואר םיניינועמ
 ףא .תשורחה־יתב־קוח לש הנכסה םהל היופצ התיהשכ ,הנתוכה־ינזור לע םהילע
 לע אליממו ימלועה קושה לע תוישעת ראש לכמ רתוי תדמוע םתיישעתש יפ לע
 םיחקפמה םיסחייתמ זאמ .םבזכ־םנולק תא הליגו ןויסנה אב ,תימיה הרובחתה
 הנאות לאכ "יקסעה לושכמה" רבדב הנעט לכ לא'םילגנאה תשורחה־יתב לע
 ,רשויבו תוידוסיב ושענש /׳םידלי־תקסעהל הדעוה" לש תוריקחה םנמאו .287הבובנ
 ־תומכש קר גשוי ,תוישעת המכב הדובעה־םוי לש ורדסה םעש ,לילעב תוחיכומ
 ןה ; 288הלוכ הנשה לכ לע רתוי תגזוממ הקולח ידיל אובת םדוק הקסעוהש הדובעה
 לש תוחרופה תוזירפאקה ינפב ןושאר ילאנויצאר ןסר שמשמ הזכ רדסהש ,תוחיכומ
 לש התטיש םצע תא דקיע־לכ תומלוה ןניאו ןכותדוורסח ,תוינלטק ןהש ,הנפואה
 לשו ,םיסונייקואב־תונפסה לש התוחתפתהש ,תוחיכומ וללה ; 289הלודגה היישעתה
 לכש ;299תיתנוע הדובעל ינכטה דוסיה םצע תא הרקע ,ללכב הרובחתה־יעצמא
 םיניינב ידיי־לע םיכלוהו־םיאטאוטמ ,לוכיבכ חוקיפל םינתינ םניאש ,םיאנתה ראש

 .237 ׳סמו 235 ׳םמ ׳מע ,״ו\ן ח״וד .םידלי תקסעהל הדעוה״ 285

 .56 ׳סמ ,127 ׳מע .םש 286

 םיב־הלבוהל תונמזהה תא םיאלממ ןיאש םע רחסמל םרגנה דספהל עגונש המ" 287
 1832 םינשב תשורחהיילעב לע ביבח היה הז קומינ יכ ,ינורכזב הלעמ ינא ירה ,ןדעומב

 ,םהה םימיבכ לקשמ ותוא הל אהי אל ,הז ןיינעב וישכע האיבהל רשפאש ,הנעט םוש .1833ד

 ןמז ותואב םג .הלבוה לש שדח רדסה עבקו םיקחרמה תא תיצחמל םצמצ רוטלקהש םדוק
 םא וישכע םג ביזכהל איה הדיתע יאדובו ,ןויסנל הודימעהשמ ןיטולחל וז הנעט הלשכנ
 (.55 ,54 ׳מע ,״1862 .טקואב 31 ,ר״חהתב יחקפמ לש תוח״וד) ״.ןויסנ ידיל םירבדה ועיגי

 .118 ׳םמ ,געוח ׳מע .״ןץ ח״וד .םידלי תקסעהל הדעוה״ 288

 םרפסמ תא הלידגמ הנפואבש תואדוה־יא" :1699 תנשב דוע ריעמ סרלב ןהו ׳ג 289

 ־תפוקתב הקוצמב םינותנ תוילושה .1 :תולודג תוינערופ יתש ךכב שי .םינויבאוי־םייגעה לש
 םיזיעמ םניא םיגרואה־םילעבהו ישמ־יגיראב םירחוסהש םע ,הדובעב רוסחמ תמחמ ףרוחה
 זא אהת המ םיעדוי םהו ביבא אבש םדוק ,תוילושה תקסעהב םנוה תא עיקשהלו־םידקהל
 םיצלאנ םיגדואה־םילעבה ךא ,קיפסמ תוילושה רפסמ ןיא ,ביבאה־תפוקתב .2 ;הנפואה
 וא עבר ךשמב הכלממה לש רחסמה תא קפסל ולכויש ידכ ,םיבורמ םיכינח הדובעלדימזהל
 אלממל םילעופמ רפכה תא ןקורמ ,השרחמה םעמ םיידיה תא לזוג הז רבד ;הנשה תיצחמ
 םישייבתמה םיינעה םתוא ףרוחה תומיב בעדברחיממ וא די־יטשופב ריעה תא הבר הדימב

 (.9 ׳מע /״וכו תורוטקאפונאמה ,םיינעה לע תוסמ״) ״.הבדנ שקבל

 .31 ׳םמ ,171 ׳מע ,״¥ ח״וד .םידלי תקסעהל הדעוה״ 290
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 הלודגה היישעתהו תונוכמה ןונגנמ .13

 םילעופה לש םרפסמ יוביר ידי־לע ,תונוכמה־ןונגנמ לש תפסות ידי־לע ,םיפסונ
 םירבד לש תרזוחה־העפשהח — םהיתובקעב אבש המ ידי־לעו ,291ןמזבדב םיקוסעה
 הכיפה םע םילשמ לאטיפאקה ןיא ןכ יפ לע ףאו .292לודגה רחסמה תטיש לע הלא
 םעטמ יללכ קוח לש ופקותב" אלא — ויגיצנ יפמ תופוכת ונעמשש יפכ — תאזכ

 .תיקוח הייפכ ידי־לע הדובעה־םוי תא רידסמה ,203"טנמאלראפה

 .(ךוניחו תואירב לע םיפיעס) .תשורחח־יגוברחקוחת .9
 הילגנאב תיללכה התוטשפתה

 לע הרבחה לש ,תיתינכתו תעדומ ,הנושאר הבוגת וז — תשורחה־יתב־תקוזזת
 ,וניארש יפכ ,איה ףא — הכותבש רוצייה ךילהת לש תירוקמה־תיעבטה תומדה
 ־יטוח :םה וז לש התאצותש םשכ שממ ,הלודגה היישעתה לש איה חרכה־תאצות
 התוטשפתהב ןודל םיאב ונאש דע .ילמשחה ףארגלטהו תויטאמוטוא תונוכמ ,הנתוכ
 ־קוח לש םיפיעס המכ רוציקב דוע ריכזהל ונילע ,הילגנאב [וז הקוחת לש] תיללכה

 .הדובעה־םוי לש תועשה רפסמב םיעגונ םניאש ,ילגנאה תשורחה־יתב

 ןוהה־לעב ידיב ןתונש ,םחוסינמ תעדה תא חיסנ םא םג — תואירבה־יפיעס
 לע תונקתל םימצמטצמ םה םצעבו ,םישולק אלא םניא — םתפיקעל הלק תורשפא
 ־לש־ןונגנמ יגפב הנגהו דורויא לע ,ןויקנ לש תודחא תונקת דועו םילתכה דויס
 לש תיאנקה םתמחלמב ןודל רוזחנ ישילשה רפסב .הנכס םושמ וב שיש תונוכמה
 "םיידיה" יקרפ תנגה םשל הלק האצוה םהילע ליטמה ,ףיעסה דגנ םינתשרחה

 שיש ,הרבחב :רחסמח־שפוח לש המגודה הריהזמ תמא תתמאתמ בוש ןאכ .םהלש
 ירחא ףדור אוהש םע ללכה־תבוטל עייסמ אצמנ דחא לכ ,םידגונמ םיניינע הב
 םינשה םירשע לש הפוקתב יכ ,םיעדוי לכה .דבלב תחא המגודב ונייד .אוהרתלעות
 ץופינל תשודחה־יתב ובר המעו ,ןתשפה־תיישעת זנאלריאב דואמ הלדג תונורחאה
 .הלאכ תשורח־יתב 1800 דנאלריאב ויה 1864 תנשב .(8011*0111118101118) ןתשפה

 ,םישנו םיריעצ רקיעב הדשה־תדובעמ םיחקלנ ,ףרוחבו ויתסב ,תועובק תונועל

 םיאנתב" :דרופדרבמ אוצי־ירחוס לש תודעה־ירבדב ,לשמל ,םיאצומ ונא ןכו 291
 דע רקובב 8־מ :ולא תועשמ רתוי הדובעב םירענ קיסעהל ךירצ אל יכ ,לכל רורב הלא
 םידיבעמ המב וליא .תפסונ העקשהו תופסונ םיידי לש הלאש אלא וז ןיא .ברעב ד1/־* וא 7
 .תדחואמ העש דע הדובעב ךישמהל םירענה םיכירצ ויה אל זא יכ ,עצבל־םיטוהל ויה אל
 שי ,םשו הפ לחש ,ןמז־רתי ותואמ בר קלח .ש״יל 18 דע 16 אלא הלוע הניא תפסונ הנוכמ
 (.38ד 36 ,31 ׳םמ ,171 ׳מע .םש) ".חטשב־רוסחמו םיקיפסמ־יתלב םירודיס ןובשח לע ופקזל
 לש הייפכהדורדסהב ,בגא — ינודנול ןיישעת .״\ ח״וד .םידלי תקסעהל הדעוה״ 292

 םמצע םיניישעתה לשו םיניישעתה ינפב םילעופה לש הנגה־יעצמא האור אוה הדובעה־םוי
 ;ול םימרוג תוינאה־ילעב — ונלש קסעב ףחודה־ץחלה" :דיעמ — לודגה רחסמה ינפב

 ,המיאתמה הנועל ןתרטמל ועיגיש ,םישדפמ־תוניפסב תורוחסה תא ליבוהל ,לשמל ,םיצור וללה
 ןיבו םישרפמ־תניפסב הלבוה ןיבש תואצוהה־שרפה תא םסיכל ליטהל םה םיצור ןמזברבו
 ־המידקמה 1ז תא רוטיק־תוינא יתש ןיבמ םמצעל םירחוב םהש וא ;רוטיק־תיינאב הלבוה

 ".םהירחתמ םיעיגמש םדוק ל״וחב קושה לא עיגהל ידכ ,אובל
 לש םתבחרה ןובשח לע" — דחא ןיישעת רמוא — ״תאז עונמלו־םידקהל רשפאו״ 293

 (.38 ׳םמ ,נ ׳מע .םש) ,"טנמאלראפה םעטמ יללכ קוח ףקותב ,םילעפמה
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 יסחיה ךרעה־ףדוע לש ורוצי

 םישנא םלוכ — תונכשב רשא םיריעזה םיסיראה לש םהישנו םהיתונבו םהינב
 לש םילילגה־תונוכמ תא ןתשפב םטפל ידכ — תונוכמה־ןונגנמ לצא םיאיקב םניאש
 ןיטולחל ןה ,ןתמצעו ןפקיה יפל ,תונואתה . [80111:0111118 011118] ץופינל תשורחה־יתב
 ןאנידליקב דבלב דחא ץופינל־תשורח־תיבב .תונוכמה־ןונגנמ תודלותב המגוד־אלל
 — תושק ת׳וממה 60ד תוומ־ירקמ 6 1856 דע 1852 תנשמ ולח (קרוקל הכומסה)
 .םיטעומ םיגניליש לש האצוהב ,םיטושפ םינקתימ ידי־לע עונמל היה רשפא הלא לכו
 תשורחה־יתב לש [061י1;1ו?7גמצ'81גני£60!1] ימשרה־ךמסומה אפורה ,טייוו .וו ר״ד
 תונואתה" :רומאל 1865 רבמצדב. 15־מ ימשר ןובשחוךידב עידומ ,קירטפנודב
 ערקנ ףוגה עבר םיבר םירקמב .שממ תודירחמ ץופינל תשורחה־יתבב תויניצרה
 ־יתב לש םיוביר .םירוסיו הבולע תוכנ לש דיתע וא התימ — האצותהו ,הייווגה ןמ
 ,ינא ענכושמ ...הלאה תוארונה תואצותה תא תוברהל דיתע יאדו ץראב תשורחה
 תונברק ינפב רודגל היהי רשפא ץופינל תשורחה־יתב לע ליעי חוקיפ ידי־לע יכ
 ־ןפוא תא ןייפאל רתוי קהבומ ןמיס ךל שי םולכו .294"םירביאבו םייחב םיבורמ
 הנידמה םעטמ הבוח־קוח ידי־לע ליטהל חרכהה ותואמ יטסילאטיפאקה רוצייה

 ־יתב קוח תורדקה־תיישעתב ? תואירבו ץיקנ לש רתויב־תוטושפה תונקתה תא
 לכונ השירפ לש■ הפוקת ירחא תואנדס 200־מ רתוי הקינו דייס" 1864 תנשמ תשורחה
 ,דנה) תטלחומ השירפ םידחא םירקמבו ,הנש 20 ךשמב םירקמ הברהב המ ןויקנ
 ויהש ,םילעופ 27.800 םיקוסע ויה הלא תומוקמב ;(!לאטיפאקה לש ״תושירפה״
 ריוא ,הדובע לש תולילב םג תופוכתו םיכראומ םימי ךשמב ,ןאכ דע םימשונ
 תרה הדובעל ךפהנ ,תיסחי הדימב קיזמ־יתלב ומצעשכל ,הז עוצקמש דע ,שיאבמ
 לש הז ףיעסב וב שי הז םע .293"רורויאה תא הברהב רפיש קוחה .תוומו תולחמ
 יטסילאטיפאקה רוצייה־ןפוא דציכ ,ךכל תקהבומ החכוה םושמ תשורח,ד־יתב קוח
 הדוקנל רבעמ רשא תילאנויצאר החבשה לכ תורשפא־ללכמ אצומ ,וביט יפל
 ־ללח יכ ,דחא־הפ וזירכה םילגנאה םיאפורהש ,םימעפ המכ ונוריעה רבכ .תמיוסמ
 הדובע ליבשב טעמכ קיפסמדניאש םומינימ אוה שפנל תבקועמ לגר 500 לש ריוא
 הבוח־תונקת לכ ידי־לע ,ןיפיקעב שיחמ תשורחה־יתב קוח םא !ריפש .תדמתמ
 ־תוכזב ןיפיקעב ברעתמ אצמנו ,תשורח־יתבב תונטק תואנדס לש ןלוגלג תא ,ולש
 — םילודגה ןוהה־ילעב ידיב ןילופונומה תא חיטבמו םיריעזה ןוהה־ילעב לש םניינק
 תלשנמ התיה לעופ לכל שורדה ריואה־ללח רבדב קוחה םעטמ הבוח תלטה ירה
 ־ורד לש הישרשב תעגופ התיה איה !םיריעז ןוה־ילעב יפלא ןירשימבו די־יחמב
 לודג םא ,ןוהה לש ימצעה ךורעישב תעגופ התיה ,ונייה ,תיטסילאטיפאקה רוצייה
 העיגהשמ :ךכיפלו .ותכירצו הדובעה־חוכ לש "תישפח" היינק ידי־לע ,ןוטק םאו

 .התמישנ הרצקתנ — ריוא לש תבקועמ לגד 500 ןתואל תשורחה־יתב־תקוחת
 — תשורחה־יתב לע םיחקפמה ,תויתיישעתה הריקחה־תודעו ,תואירבה תונוטלש
 אוה ענמנה־ןמ יכו ,תבקועמ לגר 500־ב חרכהה לע םיזירכמו םירזוחו םיזירכמ לכה

 .האלהו 72 ׳סמ ,ן\ן ׳מע ,״\ ח״1ד .םידלי תקסעהל הדעוה״ 294
 .127 'פע ,״1865 .טקואב 31 ,ר״חהתב יחקפמ לש תוח״וד״ 295
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 ראשו תפחשה יכ ,םצעב םיריהצמ םיאצמנ םה ךכו .ןוהה לע •וז■הבוח ליטהל
 .29ףוחה לש ומויקל יאנת תושמשמ הדובעה ךותמ תואירה־־תולחמ

 ירה ,םללכב םה םיבולעש יפ לע ףא ׳תשורחה־יתב־קוחב ךוניחה־יפיעס
 םתחלצה .297הדובעה ליבשב הבוח־יאנת לעכ יראטנמלאה דומילה לע םה םיזירכמ
 ׳298ם״0כ-תדובע םע תולמעתהו דומיל ךורכל רשפאש ,הנושארה םעפב החיכוה

 וליג הרהמ־דע .תולמעתהו דומיל םע םייפכ־תדובע ךורכל רשפאש םג ןאכמו
 -יתב ידלי יכ ,םירומה יפמ ובגש תודעה־תויבג ךותמ תשורחה־־יתב לע םיחקפמה

 ־םידימלתה םינושש םידומילה תיצחמב אלא םיכוז םה ןיאש יפ לע ףא ,תשורחה
 אצומ רבדה" .ןכמ־רתוי ףא םימעפלו הלא לש םקרפ תא םידמול ,םירידסה םיימויה
 לש ותיצחמ קר רפסה־תיבב םה םילבמש ךותמ יכ ,הטושפה הדבועב ורבסה תא
 .םידומילה תא טולקל םינמוזמו םינכומ דימת טעמכו ,םלועל םיננער םה ירה ,םוי'

 לכ השוע ,רפסה־תיבב הצחמלו םייפכ־תדובע הצחמל םידבוע םהש ,וז הדובע־תטיש
 תוחונ ןהיתש ןכ־לעו ;היינשה ליבשב שפונו החונמ הלא תוקיסע יתשמ הקיסע
 רענ יכ ,וכרצ לכ רורב .ןהמ תחאב הדמתהב קזחומ היה וליא רשאמ דליל רתוי
 ,ורבחב תורחתהל (ברשה ימיב דוהיב) לוכי וניא ,רקובה לכ רפסה־תיבב בשיש

 ,רוינס לש ומואנב תואצמנ תופסונ תויאר .299"ותדובעמ זילעו ןנעורמ אבה

 ־םוי יכ ,ראשה ןיב ,חיכומ אוה .1863 הנשב גרובנידאב םיגולויצוסה־םוניכב אשנש
 םינוילעה תודמעמה ידלי לש ,יביטקודורפ־אלהו ידדצ־דחה ,ךוראה םידומילה
 תא אוה דבאמ הז דגנכו" ,תלעות אלל הרומה לש ותדובע תא הברמ םינוניבהו

 המצועב המישנ לכ םע ךרוצ אירב עצוממ־םואודיוולדניא יכ ואצמ ןויסנה ךרדב 296
 .בוריקכ תומישנ 20 ת־ולח תחא הקדב יכו ,ריוא לש בקועמ ׳ץניא 25 בוריקב — תעצוממ
 בקועמ־׳ץעא 720.000 אהת תועש 24 ךשמב םואודיווידניא לש ריואה תכורצתש ,אופיא ,אצוי
 שמשל לוכי וניא בוש תוירבה םעפ והומשנש ריואה יכ ,עודי ךא .תבקועמ לגד 416 וא
 ןיטנלאו לש םייוסינה יפ לע .עבטה לש הלודגה הנדסב קקוזמ אהל ןכ םא אלא ,ךילהת ותואב
 ;ןמהפ־תצמוח לש בקועמ־׳ץעא 1300 העש ךשמב וברקמ ףשונ אירב םדאש ,המוד רנורבו
 ךירצ" .קצומ םחפ לש תויקנוא 8 בוריקב תועש 24יב תטלופ האירה וליאכ ,אופיא ,המוד

 (.י י ל ס ק ה) ".בקועמ־לגר 800 ,תוחפל ,םדאל ול ויהיש
 ליגמ הטמל םידלי חולשל םיאשד םירוהה ןיא ,הילגנאב תשורחה״יתב קוח יפ לע 297
 לעב .יקדרד־דומיל ןמזבדב םהל ונקי ןכ םא אלא ,"חוקיפל םינותנה" תשורחה־יתבל 14
 יאנתו אוה הבוח תשורחה־יתבב ךוניה" .קוחה לש ותרימשל יארחאה אוה תשורההדריב

 (.111 רבע ,״1863 .טקואב 31 .תשורחה־יתב יחקפמ לש תוח״וד״) ״.הדובעל
 (םייאבצ םינומיא ףא םירענלו)'תולמעתה ףוריצ לש רתויב תוליעומה תואצותה לע 298
 רוינס .ו .נ לש ומואנב ןייע ,םיינע םידימלתו תשודחה־יתב ידלי יבגל םידומילה־תבוח םע
 ךיד״ב "יתרבחה עדמה לש ומודיקל תימואלה תודחאתהה" לש יעיבשה יתנשה סרגנוקב
 'יתב יחקפמ לש ח״ודב ןייע ןכו .64 ,63 ׳מע ,1863 ןודנול .״דכו סרגנוקה ךלהמ לע ןובשחו

 .האלהו 126 ,120 ,119 ,118 דכע ,1865 .טקואב 31'ל תשורחה־
 םירבחה ינפב ריהצמ םימת ישמ־ןיישעת .118 ׳מע ,םש ,״ד״ההתב יחקפמ לש תוח״וד״299
 םידבוע רוציי לש יתימאה דוסיהש ,יכרצ־לכ ינא חוטב" :״םידלי תקסעהל הדעוה״ לש
 ,ןבומכ רוסא .תודליה תפוקתמ לחה הדובעו רוביח לש םדוחיאב ואצמל רשפא .םירשכומ•
 ןתיל לוכי יתייהו יאולה ...תואירבל הקיזמ וא תממעשמ ,ידמדדחותמ תוקסעתהה אהתש
 הדעוה") ".רפסה־תיבב םתדימלב ןוויגה ןעמל קחשמ תצק םגו הדובע תצק ילש ידליל׳

 (.36 ׳סמ ,82 דנע /ץ/ ח״וד ,םידלי תקסעהל
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 יסחיה ךרעה־ףדוע לש ורוציי

 רומג קזנ ךות םג אלא האצות אלל קר אל ,םידליה לש םצרמו םתואירב ,םנמז
 וירבד ךותמ ןיינעה יטרפ לע דומעל רשפאו — תשורחה־תטיש ךותמ .300״םליבשב
 ,וב םיכורכ ויהיש .דז ,דיתעה לש ךוניחל טבנה טבנ — ןארא ט רבוד לש
 ,תולמעתהו דומלתו תיביטקודורפ הדובע ,םיוסמ ליגל ועיגהש םידליה לכ ליבשב
 תמקהל ידיחיה דותמה תניחב אלא ,יתרבחה רוצייה תרבגהל דותמ תניחב קר אלו

 .האלמ תוחתפתה םיחתופמ םדא־ינב לש רוד
 ־ךרד־לע הדובעה־תקולח תא תינכט הניחבמ תרקוע הלודגה היישעתהש ,וניאר
 הלועפ לא וייח ימי לכל ולוכ םדאה תא הדימצמה הקולח וז — הרוטקאפונאמה
 תרציימו־תרזוח הלודגה היישעתה לש תיטסילאטיפאקה הרוצה ולאו ;תינועמק
 — שממ תשורחה־יתבב :הארונ רתוי םימיא־תומדב הדובע־תקולח התוא ןמזב־וב

 — תומוקמה ראש לכבו ;תיקלח־,דבוכמל תעד־רב רזיבאב לעופה לש ולוגלג ידי־לע

 ידי־לע תצקמבו 301תונוכמ־תדובעבו תונוכמב ןמזל־ןמזמ שומישה ידי־לע תצקמב
 ־תקולח לש שדח דוסיכ — םינמואמ־יתלב םילעופו םידלי ,םישנ לש הדובע תגהנה
 הרוטקאפונאמה־ךרד־לע הדובעה־תקולח ןיבש הריתסה תצרפתמ ףקותב .הדובעה
 ,המויאה הדבועב ,ראשה ןיב ,תילגתמ הריתס התוא .הלודגה היישעתה לש הביט ןיבו

 םהש ,םישידחה תורוטקאפונאמבו תשורחה־יתבב םיקוסעה ,םידליה ןמ לודג קלחש
 ךשמב םילצונמ — רתויב־תוטושפה תוישעל רתויב ךרה םליגמ םידומצו־םילובכ
 שומישל ךכ־רחאל םרישכהל לכותש ,הכלהכ תחא הדובע ודמליש אלב ,תובר םינש
 סופדה־יתבב .תשורח,ד־תיב ותואב וא הפוג הרוטקאפונאמ התואב אולו ,אוהש־לכ
 הרוטקאפונאמה לש ןתטישל םאתהב — ןכל־םדוק היה גוהנ ,לשמל ,םיילגנאה

 ,הלודגה היישעתהש .66 [65] ׳מע .״׳ובו סרגנוקה ךלהמ לע ח״וד״ :רוינס 300
 *יסחיבו ירמוחה רוצייה־ןפואב הכפהמ הליטמ איהש םע ,תמיוסמ איש־תגרדל העיגהשמ
 החכוהב ול חכוי הז רבד — תוירבה לש םהיתוחומב םג הכפהמ הליטמ ,םייתרבחה רוצייה
 *יקוח דגנכ ולש הקיפיליפה לא 1865 תנשמ רוינס .ו .נ לש ומואנ תא הוושת םא ,תכתוח
 לא ל״נה סרגנוקב ועבוהש תופקשהה תא הוושת םא וא ;1833 תנשמ תשורח,ד־יתב

 רוסאש ,הזה םויה דע רוסיא לח ןיידע הילגנא לש םימיוסמ םיירפכ םיקלחבש ,הדבועה
 ,לשמל ,לנס רמ דפסמ הנה .םהידלי תא ךנחל — בערזנ־התיונ לש שנועב —םיינע םירוהל םהל
 ותוא םיחירכמ ,הליהקה תרזעל הנופ ינע םדא םאש ,ריישטסרמוסב אוה חיכש השעמ יכ
 ,םידקמ המב לע רפסמ ,םייהטלפב רמוכ ,ןוטסאלוו רמ םגו .רפסה־תיבמ ודלי תא איצוהל

 !״רפסה־זויבל םהינב תא וחלשש םושמ״ תומיוסמ תוחפשמ תאמ הכימת לכ הללשנש

 תונמואה־ךרד לע תונוכמ ,ןיפיקעב םאו ןירשימב םא ,םהיניב םירחתמש םוקמ לכ 301
 ,ינאכמ עינמ־חוכ לע ססובמ אליממו חתופמ תונוכמ־ןונגנמו ,הזמ ,םדא־חוכב תוענומה
 רוטיקה־תנוכמ האב הליחתמ .הנוכמה תא עינמה לעופה יבגל הלודג הרומת הלח — הזמ
 תועיגמ ךכו .רוטיקה־תנוכמ לש המוקמב אובל וילע המוש וישכע ,לעופה לש ומוקמב
 םיריעצ יבגל ןכש לכ אלו ,םיישונא־אל םירועיש ידיל ותעקשהו ותדובע־חוכ לש תוחיתמה
 ינב םירענ הביבסבו ירטנווקב אצמ ׳גנול הדעוה רבח הנה !הלא בויא־ירוסייל םינודינה
 בבוסל םהילע לטוהש רתוי־םיריעצ םידלימ ץוח ,םיטרס,ד־ירונמ בוביסב םישמשמה 15 דע 10
 ףילחת אלא רענת ןיא .רועיש־ןיאל תכרפמו תעגיימ הדובע וז ירה" .רתוי־םינטק םידממב םירונמ
 .['״1116 1103׳ ג8 א11161־6 8111>8111:זג1;6 £01■ 8168111 ןנ0זז61־.״ו 'רוטיק־חוכ ליבשב דבלב
 לש תוינלטקה תואצותה לע (.6 ׳םמ ,114 ׳מע ,״1866 ,\ן ח״וד ,םידלי תקסעהל הדעוה״)

 .[ךליאו 114 ׳םע] ■םש ןייע — ימשרה ח״ודה התוא הנכמש יפכ — ״וז חודבע־תטיש״
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 -תואלמ תודובעל תולק תודובעמ םירבוע ויה תוילוש,דש — תונשיה תונמואהו
 תעידי .םימלשומ* סופד־ילעופ ושענש דע םידומיל־קוח לע םירבוע ויה םה .ןכות
 םע הנתשנ הז לכ .םתונמואב הכורכה הבוח םהמ דחא לכל התיה בותכו אורק
 לע חיגשמה ,רגוב לעופ :םידבוע־יגוס ינשב תשמתשמ וז .סופדה־תנוכמ תעפוה

 חינהל :וז אלא הניא םתקיסע לכש ,17—11 ינב םבור ,תונוכמל־תוילושו ,הנוכמה
 הדובע םישוע םה .ספדומ אוהשכ הכותמ ואיצוהלו הנוכמה ינפל קלוד ריינ ןוילג
 םידחא םימי ךשמב קספה־אלב תועש 16 ,15 ,14 ,ןודנולב דוחיב ,וז תמטמטמ
 תונתינ החונמ־תועש יתש קרו תופוצר תועש 36 התוא םישוע תופוכתו ,עובשב
 םירוצי םה ללכ ךרדבו ,אורק םיעדוי םניא םהמ םיבר .302הנישלו החוראל םהל
 םיכירצ םה ןיא ,התושעל םהילעש הדובעל םרישכהל ידכ" .םיניקת־יתלב ,םיעורפ
 ליבשב ןכמ תוחפ דועו ,תויחמומ ליבשב תונמדזהה ןאכ הטעמ ;ילכש ךוניח םושל
 םלודיג םע תיסחי הדימב הלוע וניא ,םידלי יבגל ךרעב הובג םג םא ,םרכש ;טופיש

 ־תיארחאו רתוי־הסינכמ הרשמל עיגהלו םדקתהל יוכיס ןיא עירכמה םבורלו ,םה
 ךא ,דחא חיגשמ קר הנוממ הנוכמ לכ דילש םושמ ,הנוכמה־חיגשמ לש רתוי
 ליבשב ידמ רתוי ורגבשמ .303"תוילוש 4 תופוכתו תוילוש 2 תוחפל הל םיחפסנ

 .םופדה־תיבמ םתוא םירטפמ ,17־ה םתנשב תוחפל ,רמולכ ,םידלי־תדובע ,םתדובע

 הקיסע םהל ןימזהל ושענש ,םידחא תונויסנ .תוניירבעל םידעומ םיכלוהו םישענ םהו
 .ינחורהו ינפוגה םנווינ ,םתוסג ,םתודעב םוש לע ולשכנ ,רחא םוקמב איהש לכ

 הפי וחוכ הנדסה ימוחתב הרוטקאפונאמה־ךרד־לע הדובעה־תקולזזב רומאה לכ
 ןה הרוטקאפונאמהו תונמואהש ןמז לכ .הרבחה ימוחתב הדובעה־תקולח יבגל םג
 אהי ןרציהש ,אוה תוחתפתהב יחרכה םרוג ירה ,הרבחה לש רוצייל יללכה סיסבה
 לש ירוקמה םייננגה־יובירב תולצפתה לוחתש ,דחוימו דיחי רוציי־ףנעל דבעושמ
 תינכטה ותומד תא ןויסנה ךרדב רוציי־ףנע לכ אצומ סיסב ותוא לע .304ותקיסע
 הגרד הגשוהשמ ריהמ שוביג ידיל האיבמו התוא ללכשמ אוה טעמ־טעמ ,ול היוארה
 הדובע־רמוח דבלמ — תורומת ידיל םש־יא הפ־יא םרוגש ,דמ .תורגב לש תמיוסמ

 םג ךא .הדובעה־רישכמ לש תיתגרדהה ותונתשה וז ירה — וקפסמ רחסמהש ,שדח
 היארו ,ןויסנה יפל ותוא תמלוהה ותרוצ תא םעפ גישהשמ ,ךלוהו־ןבאתמ הז
 האמה דעש ,רבדה ינייפוא .םינש יפלא ךשמב םימעפלו ,רודל רודמ ותריסמ — ךכל

 .24 ׳םמ ,3 ׳מע ,םש 302

 .60 ׳סמ ,7 ׳מע ,םש 303

 ךכ — רכיא לכ היה ,ךכ לכ תובורמ־אל םיבש ינפל ,היטוקס תומרבש םיקלח המכב״ 304

 ,דועמ וילענ תא ומצעל ןיקתמ—[81311811031-400011111; ] יטסיטאטסה ה״ודה דיעמ

 ויה — וידליו ותשא םע ,[0011:61*8] התקב־לעב ףאו ,דחא העור אל .והוקסרב וידי םצעש
 תא וזזג זאמ ,םה םדי תלוז ,תורחא םיידי םהב ולה אלש ,םידגב ישובל הייסנכב םיעיפומ
 םיצפחה תנקתה םשל יכ ,םיריעמו םיפיסומ ףאו .הדשב התשפה תא וערז וא ןאצהמ רמצה
 םיטעדמבש־םיטעומ םיקלחו ,ןועבצא ,טחמ ,עצדממ ץוח ,הרוחס םוש ונק אלש טעמכ הלאה
 ,םיצעמ רקיעב םתוא תוקיפמ ויה םישנה — םיעבצה ףא .הגיראב םישמשמה לזרבה־ידזבאמ

 ׳מע ,גזו 11 ךרכ ,ןוטלימאה .צוה ,״םיבתכ״ ,טראויטס דלאגוד) ״.םיבשעו םיחיש
327—328.) 
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 יסחיה ךרעה־ףדוע לש ורוציי

 ,305 ןירותסמ םשב תונושה תויונמואה ויה תויורק ,ללכב דעו 18־ה
 יריפמא יוליג םירתסה ול ולגתנש ימ אלא רודחל היה לוכי אל ויכשחמ ךותלו
 *ךילהת תא תוירבה ינפב טילהש הז ,ףיעצה תא הערק הלודגה היישעתה .יעוצקמו
 *יעבט דוהיי וכלהו־ודחייתנש םיגושה רוצייה־יפנע תאו ,םמצע לש יתרבחה רוצייה
 ליבשב וליפא אלא ,ינשה יבגל דחא רוציי־ףנע ליבשב קר אל ,תודיחל ךפה ,ירוקמ
 ־לש־ךילהת לכ דירפהל — הלודגה היישעתה לש הרקיע .ףנעו ףנע לכב דוס־יעדוי
 דיה לע תעד־תניתנ אלל הליחתבו ,ומצעלשכ ךילהת לכ ,ויביכרמריתודוסיל רוציי
 .היגולונכטה לש ןיטולחל־ינרדומה עדמה תא רציש אוה — םדאה לש תדבועה
 יתרבחה רוצייה־ךילהת לש ,תומואמו הרואכל רשק־תורסח ,תורמונמה תורוצה
 םיעדומ־םייתינכת םינפוא — עבטה־יעדמב שומיש־ינפואל וכפהנו ודרפתנ
 תא היגולונכטה התליג ןכו .הליעומה־האצותה לש התילכת יפל םייתטיש־םידחוימו
 תיביטקודורפ היישע לכש ,ןרפסמב תוטעומה ,העונתה לש תולודגה דוסיה־תורוצ
 *םיבורמ םהב םישמתשמש םירישכמה ויהיו ,ןהב רובעל הכירצ םדאה־ףוג לש

 *ןונגנמ ידי־לע תיעתנ הניא הקינאכמה תרותש ומכ שממ ;ויהיש ומכ םינושו
 םיינאכמה תוחוכה לע תדמתמ הרזח ךכב האור אלא ,רתויב ךבוסמ־בכרומה תונוכמה
 לש היוצמה ותרוצב תלפטמו תלכתסמ השידחה היישעתה ןיא םלועל .םיטושפה
 ,אוה ינכפהמ ינכטה הסיסבש ,ןאכמ .תמלשומ־תטלחומ הרוצבכ םיוסמ רוציי־ךילהת
 ־ןונגנמ ידי־לע .306ורקיעב ינרמש היה םימדוקה רוצייה־ינפוא לכ לש םסיסב ולאו
 תודימתב הלודגה היישעתה תכפהמ — םירחא םידותמו םיימיכ םיכילהת ,תונוכמ־לש
 םיפוריצה תאו םילעופה־ידוקפית תא םג אלא רוצייה לש ינכטה דוסיה תא קר אל
 תא — תודימתב ןאכ םגו — תכפהמ איה ךכבו .הדובעה־ךילהת לש םייתרבחה
 םילעופ־ינומהו ןוה־לש־תויומכ קספה ילב תלטלטמו ,הרבחה ךותב הדובעה־תקולח
 ףוליח תבייחמ הלודגה היישעתה לש התוהמש ,ןאכמ .והנשמל דחא רוציי־ףנעמ
 התרוצב ,ינש דצמ .לעופה לש האלמ העונתל רשוכ ,םידוקפיתב המירז ,הדובעב

 הילוש יכ ,הכלה ראשה ןיב תעבקנ ולאוב ןייטא לש םסרופמה "תוינמואה דפס״ב 305
 ;םהב ךומתיש ;הוחאב ויחא תא בהאיש״ ;םינמואה ןיבל ולבקתה םע ,עבשיהל בייח
 ריעי אלשו ;הכאלמה־תודוס תא — ולש [מ161;16ע] ותונמואב דחא לכ — הלגי אלש
 וליפא — ולש ותרוחס תא עיצהל ידכ ,םירחא לש םרצותב םימגפה לע הנוקה לש ובל תא

 ".ללכה תבוט םושמ ךכב שי םא
 — ךכ ידי לעו ,רוצייה־ירישכמב הכפהמ ליטתו־דימתתש אלב תונגרובל םויק ןיא״ 306
 לכל ןושאר םויק־יאנת — הז דגנכ .םייתרבחה םיסחיה לכב — אליממו ,רוצייה־יסחיב
 ־תפוקת .הנשיה רוצייה תרוצ לע תינדפק הרימש :היה םימדוקה םייתיישעתה תודמעמה
 ־יתלב תועזעדזהב ,רוצייב תדמתמ הכיפהב — הל ומדקש הלא לכמ תנייטצמ תונגרובה
 םיקצומה םיסחיה לכ .תדמתמ העונתבו דימתמ ןוחטב־יאב ,םייתרבחה םיסחיה לכ לש תקסופ
 ,םיררופתמ הלא לכ — תודבוכמהו תונשיה תופקשההו תובשחמה יול לכ לע ,הדולח ולעהש
 ־ףדנתמ דמועמו־דמעמ לכ .תונבאתה ידיל ועיגי םרטב םינשייתמ םישדחה םיסחיה לכו
 תא .תוחקופמ םייניעב תוארל ,ףוס־ףוס ,םיסונא םדאה־ינבו ,ללהתמ שודקה לכ ,ףלוחו
 טספינאמ" :סקראמ לראקו סלגנא .פ) ".םיידדהה םהיסחי תא ,םייחב םתדמע
 ,ןמרוד .מ לש ומוגרת יפ לע תירבעה .צו,דה] .5דמע ,1848,ןודנול ״.תיטסינומוקה הגלפמה
 ,ריעצה רמושה א״הבקה .צו,ד ,םילעופ תירפס ,ן ךרכ ,םירחבנ םיבתכ ,סלגנא־סקראמ ׳ר

 ([.301 ׳מע ,1942
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 הלודגה היישעתהו תונוכמה ןונגנמ .13

 הידוחיי לע תמדוקה הדובעה־תקולח תא תרציימו־תרזוח איה תיטסילאטיפאקה
 ,החונמ לכ לעופה לש וייח־ימימ תרקוע וז תטלחומ הריתס דציכ ,וניאר .םינבואמה
 םגו הדובעה־יעצמא תא םג ודימ איצוהל דימת תמייאמ איה דציכ ;ןוחטבו תוביצי
 הריתס דציכ ;יקלחה־ודוקפית תאו ותוא ,רתוימ ותושעלו 307ותייחמ־יעצמא תא
 ,םילעופה־דמעמ ברקב קספה־אלל ללוחתמה םיללח־חבזב התמח תא תכפוש וז

 .תיתרבח היכראנא ידי־לע תומרגנה תוסירהבו רועיש־אלל הדובע־תוחוכ זובזבב
 1פק1ת ידיל וישכע עיגמ הדובעב־ףוליחה םא ,םלוא .רבדבש ילילשה דצה והז
 לקתנש ,עבט־קוח לש איה תרוויע סרה־תלועפ ותלועפו ,עינכמ עבט־קוח תקזחב קר
 היתואוש־הירבשמ ידי־לע ,הפוג הלודגה היישעתה ירה — 308םילושכמב םוקמ לכב
 ,הדובעה־ףוליחב וריכי לכהש ,ךכב תוומ וא םייח תלאש הלע© ,[תופורטסאטאקה]
 ,יללכ־יתרבח רוציי־קוח וב ואריו ,םילעופה לש םידדצדובורמ תויחמומב אליממו

 שיש ,ךכב תוומ וא םייח תלאש הלעמ איה .הניקתה ותמשגהל םיאנתה תא ולגסיו
 ,ןוהה תושרל תדמוע ,תלדלודמ םילעופ־תייסולכוא — תצלפמ התוא ףילחהל
 לש תטלחומה ותלכיב — םינתשמה ולש לוצינה־יכרצ ליבשב הברזרכ תקזחומ
 ־ידניאה תא ףילחהל שיש ?הדובעה לש םינתשמה םיכרצה תושרל דומעל םדאה
 םואודיווידניאב ,הרבחה לש ייקלח־דוקפיתל אשונ אלא שמשמ וניאש ,ייקלחה־םואודיוו
 הלועפ־ינפוא אלא ויבגל םניא םינוש םייתרבח םידוקפיתש ,תומילשב חתופמ
 ־תיעבט ךרדב חתפתמה דוסי ,הזה הכפהמה־ךילחתב דחא דוסי .הזב הז םיפלחתמה
 םיינכטילופה רפסה־יתבב םיאצומ ונא ,הלודגה היישעתה םיסב לע תירוקמ
 [״600168 <!׳61186181161116111; םייעוצקמה רפםה־יתבב — ינש דוסי ? םיימונורגאהו
 שומישב ןכו היגולונכטב המ־דומיל םהב םילבקמ םילעופה ידליש ,מ1'0!683101ו61״ו
 אלא הגישה אל תשורחה־יתב־תקוחת םאו .םינושה רוצייה־ירישכמ לש ישעמה
 ישוקב גשוהש ,ןושאר רותיו הז — תיתשרח הדובע םע יראטנמלא דומיל לש ףוריצ
 ,םילעופה־דמעמ ידיב ינידמה ןוטלשה שוביכש קפס ןיא ירה — ןוהה םע קבאמ ךות
 הכלהל ,יגולונכטה דומילה ןעמל םג שובכל דיתע ,ודעב עונמל ןיאש שוביכ
 לטומ וניא הז ףאו .םילעופה לש רפסה־יתבב ול יוארה ומוקמ תא ,השעמלו
 םיילכלכה םיאנתה ךכל םאתהבו ,רוצייה לש תיטמילאטיפאקה הרוצהש ,קפסב

 "¥011 131£6 1מ7 11כ^0 307
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 ייח תא םילטונ םתא"]
 ["תח יבא םחמ ,םיעצמאה תא םילטונ םתא םא

 (".היצנוומ רחוסה" ,ויפסקש)
 היהאש ,ןימאמ יתייה אל םלועמ" :בתוכ ,וקסיצנארפךאסמ ובוש דחאל ,יתפרצ לעופ 303
 ,הרכהה יבלב הקזח הליחת .הינדופילאקב ןהב יתקסעש ,תוינמוא ןתוא לכב קוסעל רשכומ
 לש םלוע ךותב יורש ימצע יתיארשמ ךא ."םולכל לגוסמ יניא סופדהדודובע דבלמש
 — !ישפנ יח — םהיתובתוכ םח םיפילחמשמ תולק־רתיב םתונמוא םיפילחמה ,םינקתפרה
 ,ךרוצה יד סינכמ וניא תודכמב״הדובע לש עוצקמ יכ ,ררבתנשמ .םירחא השעמכ יתישע
 ־קצויכ ,תוגגדזסכמכ ,סופד־לעופכ .הז־רחאדזזב יתקסע םשו ,הריעה יתאציו ונמיה יתשרפ
 תוחפ ימצע שח ינא בוש ,תוכאלמה לכל רשכו ינא יוארש הז ןויסנ ךותמ .דכו ,תרפוע
 (.50 ׳מע ,[1860 סיראפ] .׳ב .דהמ .״יעוצקמה דומילה לע״ :ן ו ב ר ד ק .א) .״םדא רתויו תיכדכר
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 יסחיה ךרעה־ףדוע לש ורוציי

 —םתרטמ לאו ,דכפ.דמה יססת םתוא לא רתויב־ינוציק דוגינב םידמוע ,םילעופה לש

 רוציי־ןפוא לש ■תוריתסה תוחתפתה ,ךא .הנשיה חדובעה־תקולח לש הלוטיב
 :ארמימה .שדחמ ובוציעלו ותריקעל הדיחיה תירוטסיהה ךרדה איה ירוטסיה
 איש ותוא — [!ךמומיא לצא ךל־ךלכ ,רלדנסה] ״:א6 501:01'ס11ע3 01-6!>1<13111 !״
 ןעשה אב זאמ ,המויא תלויאל הכפהנ — םינמוא תמכח לש [1160 1)108 0111:3]
 ,תואלשלש,ד־־לונ תא איצמהו טיירקרא רפסה אבו ,רוטיק,ד־תנוכמ תא איצמהו טאוו

 .309רן.ט,קה־תניפם תא איצמהו ןוטלופ ףרוצה אבו
 תורוטקאפונאמב ,תשורחה־יתבב הדובעה תא הרידסמ תיתיישעתה הקוחתהש לכ
 .ןוהה לש לוצינח־תויוכמ תוברעתהכ אלא הליחתמ הארנ הז רבד ןיא ירה ,רכו
 העיגפ דימ וב םיאור לכה — 310תיתיב־תדובע הנוכמה וז לש רדסה לכ הז דגנכ
 העיגפ :ינרדומ שוריפ יפל ,ונייה ,[!>311־13£0168138] תובאה ןוטלשב הרישי

 ןמז םינפ־דימעה ,השגרה,ד־ןידע ,ילגנאה טגמאלראפהו ;םירוהה לש הטירוטואב
 יכ ,תודוהל ףוס־ףוס ץלאנ תודבועה ףקותב םלוא .הזכ דעצ ינפמ עתרנ וליאכ בר
 הדובעה תאו ,ןשיה החפשמהדדנבמ לש ילכלכה דוסיה תא הסרהב ,הלודגה היישעתה
 חרכהה ןמ .םינשיה החפשמה־יסחי םצע תא םג תסרוה ,ול תמאתומה תיתחפשמה
 רמאנ ךכ — ״תרעצמ הדימב וננוסאל רווחתמ״ .דליה לש ותוכז לע זירכהל היה
 ־תויבג לכ ךותמ" — 1866 תנשל ״םידלי תקסעהל הדעוה״ לש יפוסה ןובשחו־ןידב
 םה םיקוקז ,םדא לכ ינפמ הנגהל םיקוקז םהשמ רתוי תודליהו םידליה יכ ,תודעה
 לשו ,ללכב םידליהדחדובע לש רועיש־אלל לוצינה תטיש ".םהיתובא ינפמ הנגהל
 ,תורירשב םייקל םדיב שי םירוההש ,ךכ ידי־לע קר תמייקתמ" ,טרפב תיבה־תדובע

 ,רוסא ...םיכרהו םיריעצה םהידליב עישרמה םנוטלש תא ,החגשה אללו גייס אלל
 ,םתס תונוכמל םהידלי תא ךופהל ולכויש ,טלחומ חוכ ותוא םהידיב אהי תובאהש

 גוסמ םירקמה לכב ,אופיא ,םיאכז םיריעצו םידלי ...עובשל רכש ךכו ךכ חיורהלו
 ,בצמ ותואמ תוררחתשה םהל חטבותש ,תיעבטה םתוכז תא הקוחתה תאמ עובתל ה?
 תירסומ הניחבמ תישונאה םתגרד תא ךימנמו ונמז־םדוק ינפוגה םחוכ תא סרוהה
 לצנמש לוצינה תא רציש אוה תובאה־ןוטלש לש תוויעה אל םלואו .311"תילכשו

 ףוסב רבכ ספת — תינידמה הלכלכה תודלותב ןויזח שממ — ם ר לב ן ה ו ׳ג 309
 ,ונימיב רשא הדובע,ד־תקולח לשו דוניהה לש ולוטיבב ךרוצה תא הרומג תוריהבב 17־,ד האמה
 ,הרבחה לש תווצקה ינש לע [ןוילכ־ןווינו לודיג־רתי] היפודטאו היפורטרפיה ידיל םיאיבמה
 ךוניחמ הברהב בוט וניא לטב ךוניח" :ראשה ןיב ,רמוא אוה הפי .םיכופה םינוויכב םג םא
 ףוגה תואירבל הדובעה הפי ...םימש ידימ אוה ינושאר דסומ — תינפוג הדובע ...הלטבל
 הדובעה ...ותלחמב םאצמיו בושי ,הלטבה םע םדא ךסוחש םיבאכה ,ןכש !ותויחל הליכאכ
 ךות — תאז) יתודלי ,יליוא קוסיע ...התקילדמ הבישחה ולאו ,םייחה־תרונמל ןמש הפיסומ
 ".םידליה חורב תוליוא'רמשמ (םי,דקה םיינרדומה םהיקחמו םיבודסאבה דגנכ — שממ האובנ
 ןודנול ."תואלקחהו תלעות,ד־תובר תוכאלמה ליבשב היישעתל רפס־תיב תמקהל תועצה")

 (.18 ,14 ,12 ׳מע ,1696
 םידקתה תורוטקאפונאמב וניארש יפכ ,תונטקה תונדסב םג בורל הגוהנ וז ,בגא 310
 ־תורוטקאפונאמב םג — טוריפ־רתיב חיכוהל היה רשפאש יפכ —דוחיבו ,שק־תעילקבו

 .דכו םאהגנימריבב ,דליפשב תכתמה

 ,285 ׳סמ ,*גוסווח 'םע ,ןן ח״ודו ,162 ׳סמ ,גגו/ ׳מע ,״וו ח״וד .םידלי תקסעהל הדעוה״311
 .191 'םמ ,גגגוו ׳מע ,289
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 ־ךרד ,הברדא אלא ,םירגובמ־יתלב הדובע־תוחוכ ,ןיפיקעב םאו ןירשימב םא ,ןוהה
 דוסיה תא הלטבב ,תוויעל תובאה־ןוטלש תא התשעש איה תיטסילאטיפאקה לוצינה
 ־תכרעמ לש התוררופתה איה תבעותמו המויאש ,אהיו .ךכל םיאתמה ילכלכה
 ךכ ידי־לע ,ןכ יפ לע ףא ,תיטסילאטיפאקה הטישה לש הימוחתב תמדוקה החפשמה
 דיקפת םינימה ינשמ םידליהו םיריעצה ,םישנה ידיב תרסומ הלודגה היישעתהש
 איה ירה — תיבה ימוחתל ץוחמ ,יתרבח ןוגריא םינגרואמ רוציי־יכילהתב עירכמ
 ןיב םיסחיה לשו החפשמה לש רתוי הלענ הרוצל שדחה ילכלכה סיסבה תא תרצוי
 *תרוצב תיפוס־תטלחומ הרוצ םיאורש ,תלויא איה תאז ףא :ירב .םינימה ינש

 ־תינניח הרוצב וא ,הקיתעה־תיאמורה התרוצב וא ,תינמרג,ד־תירצונה החפשמה
 תוחתפתה לש תחא תלשלש תווהמ ןלוכ וללה ,בגא > תיחרזמה התרוצב וא ,הקיתעה
 םישנו םירבגמ ףרוצמ םידבוע־רבח לש בכרה ותואש ,רנחומו־רורב ןכו .תירוטסיה
 ־תיעבטה ,תיטסילאטיפאקה ותרוצבש יפ לע ףא — רתויב־םינוש םיליג ינבו
 רוצייה־ךילהת אלו ,רוצייה־ךילהת ןעמל אלא םייק וניא לעופהש ,תירזכאה תירוקמ
 חרכהה ןמ — תודבעלו תותיחשל תספס־רוקמ הז בכרה שמשמ ,לעופה ןעמל

 .312תינאמוה תוחתפתה לש רוקמל אקוד םימיאתמ םיאנתב ךפהייש

 ליבשב ,ללכהמ אצוי קוח הליחת — תשורחה־יתב־קוח יכ ,הז ךרוצ :וניאר
 לבקי — יתנוכמה־לעפמה לש םינושארה ויריצי הלא ,דבלב הגירא־יתבו הייווט־יתב
 תוחתפתהה ךלהמ ךותמ עבונ ,ולוכ יתרבחה רוצייה ליבשב יללכ קוחכ ףקות

 ־תרוצב הדומג הכפהמ הלח וז לש עקרה לע ;הלודגה היישעתה לש תירוטסיהה
 ־תכפוה הרוטקאפונאמה :תיתיבה־הדובעהו תונמואה ,הרוטקאפונאמה לש השרומה
 ,הרוטקאפונאמל תודימתב תכלוהו־תכפוה תונמואה ,תשורהה־תיבל תודימתב תכלוהו

 ,אילפהל דע ,סחיב רצק ןמזב םישענ תיתיבה־הדובעהו תונמואה ימוחת ,הנורחאלו

 לוכי רתויב־םיפדוטמה ויתוארומ לע יטסילאטיפאקה לוצינהש ,םירוסי לש תורואמ
 ,תישאר :רבד לש ופוסב םיעירכמה ,םה םימרוג ינש .ישפחה וקחשמ תא ןהב ךורעל

 לש תודחא תודוקנב הנידמה חוקיפל ענכנשמ ,ןוהה יכ ,דימת שדחתמה ןויסנה
 תורחא תודוקנב ,הדימ־אלל ,ףקות רתיב ודספה תא אלממ והירה ,יתרבחה ףקיהה
 ,תורחתהה־יאנת ןויושל םמצע םיטסילאטיפאקה לש םתקעז ,תינש ?313ףקיהה לש
 .בל־תוחינג יתש הז ןיינעב עמשנו ואוב .314הדובעה לוצינב םיווש םיגייסל ,רמולכ

 םנוצרמ וניקתה (לוטסירבב רבו תורשרש ,םירמסמ ינתשרח) יילסקוק .וו םינודאה
 ,הנשיה הטישהו ליאוה" .םקסע־תיבב תשורחה־יתב־קוח לש רדסהה תא בוטה

 םינותנ ,יילסקוק םינודאה ,םה ירה ,םינכשה םילעפמה־יתבב תטלש ,הדידס־יתלבה
 םוקמב הדובעה תא ךישמהל (6111:106(1) םיתסומ םלצא םידבועה םירענהש ,אתועירל
 דספהו לווע אוה, — ןבומכ ,וללה םירמוא — ׳הז לכ, .ברעב תועש 6 רחאל ,רחא
 קיפהל םיכירצ ונחנאש ,רענה לש וחוכמ קלח לוצינ םושמ ךכב שי ןכש ,ונליבשב

 דוע ילואו ,תיתיב הדובעכ שממ תחבושמו הייקנ אהתש רשפא ,תשורח־תיב תדובע"312
 (.127 ׳םע ״.1865 .טקואב 31 .ר״חהתב יחקפמ לש תוה״וד״) ״.הנמיה תחבושמ

 .32 ,27 ׳מע .םש 313
 .ר״חהתב יחקפמ לש תוח״ודב ךכל תואמגוד ינומה 314
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 יסחי!ד ךרעה־ףדוע לש ורוציי

 ריינ לש תוסיפחו םיקיקשל תשורח־תיב לעב)ןוספמיס .ו .ה .315"׳האלמ תלעות ונממ
 תקסעהל הדעוה" לש היחילש ינפב ריהצמ (ןודנולב ,[?31)61-:8<^ 332 ט131<61•]
 תוברעתה) ךכ םשל השקב לכ לע םותחל ןמוזמו ןכומ היהי אוה" :"םידלי
 הליל לכ הזזונמ־רסוח ותוא ףקות ,וישכע םירבדה בצמ יפל ...(הקוחתה םעטמ
 םידחאה אמש ,וקסע־תיב תא לענש רחאל,(׳״116 31גע35ז3 £61116811688 81 !112111״)
 הדעוה" תרמוא המוכיסב .313"תונמזהה תא ודימ ואיצויו ונממ רתוי רחואמב ודבעי
 יתבש ,םילודגה םיקיסעמה יבגל קדצ־יא םושמ הזב אהי" :רומאל ״םידלי תקסעהל
 ףנעב רשא םינטקה םילעפמב הדובעה־תועש דועב ,רדסהל םיפופכ ויהי תשורחה
 ךותמ עבונה קדצה־יא לע ףסונו .תיקוח הלבגה םושל תונותנ ויהי אל ופוג הז
 םינטקה הדובעה־ילעפמ םאב ,הדובעה־תועש ןיינעב םינגוה־יתלב תודחתה־יאנת
 תקפסאש ,ךכב םילודגה םינתשרחה ליבשב דספהה דוע אובי — םיררחושמ ויהי
 ןמ םיררחושמה הדובעה־ילעפמ לא םהמ הטוס אהת םישנהו םיריעצה לש הדובעה
 טעמכש ,םינטקה .דדובעה־יתב לש םיובירל הפיחד םושמ ךכב אהי :דועו .הקוחתה
 ,החודה ,תואירבה תניחבמ רתויב םיחונ־יתלב םה — ללכה ןמ אצוי אלל — םלוכ

 .317"המואה לש יללכה רופישהו ךוניחה
 לש ותורמ תא ליטהל יפוסה ןובשחו־ןידב העיצמ "םידלי תקסעהל הדענה"
 םתיצחמ ךרעבש ,םישנו םיריעצ ,םידלי 1.400,000'מ רתוי לע תשורחה־יתב־קוח
 םא ךא" :תרמוא איה ירהו .318תיתיבה־הדובעבו םיריעזה םילעפמב םילצונמ
 ללכ תא ,ליעל ונרכזהש ,הקוחתה תוסח תחת דימעהל ןוכנל אצמי טנמאלראפה
 הקוחתש ,רבדב קפס ליטהל ןיא בוש ...םישנו םיריעצ ,םידלי לש לודגה רפסמה
 התרטמ רקיע — םישלחהו םיריעצה לע קר אל הבורמ הבוט העיפשמ אהת תאזכ
 ,םירגובמ םילעופ לש רתוי הבורמה ןומהה לע םג אלא — הקוחתה לש הרישיה
 ןירשימב םא ,קוסיעה־יתב םתוא לכב הקוחתה לש התעפשה־םוחתל דימ וסנכייש
 תוניקת הדובע־תועש םהילע הפכת הקוחתה .(םידבוע) ןיפיקעב םאו (תודבוע)
 הפי בצמב םיקזחומ ויהי םתדובע־תומוקמש ,ךכ ידיל איבת איה ;תונותמו

 .35 'סמ ,ן 'םע ,״ע וד״וד ,םידלי תקסעהל הדעוה״ 315
 .28 ,םמ ,1ג 'םע ,םש 316

 לעפמל האנשהב לודגה לעפמה לש ויתונורתי ןיינעב .167—165 ,סמ ,11\ו ׳םע ,םש 317
 ,121 ׳סמ ,25 ׳מע ,144 ׳סמ ,13 ׳מע ,״ווו ח״וד ,םידלי תקסעהל הדעוה״ — הוושה ,סננה

 .רכו 140 ׳סמ ,27 ׳טע ,125 ׳סמ .26 ׳מע
 ־תעילק ,םייבדג־תגירס ,הלמלמל־הרוטקאפונאמ :םה רדסה םינועטה היישעתה־יפנע 318
 .םיילענ תיישע ,םייתוכאלמ־םיחרפ תיישע ,םיבורמה היגוס לע השבלהל־הרוטקאפונאמה ,שק
 ,'יכו םיטחמה־תשודהל דעו םינשבכה ןמ תכתמל תשורחה־יתב לכ ,תוטייח ,תופפכו םיעבוכ
 , [111(11311111)1)61•] גמצ־ילעפמ ,קאבאטל הרוטקאפונאמ ,תיכוכזל הרוטקאפונאמ ,דיינ־תשורח
 ,תוישמשו תוירטמ לש הרוטקאפונאמ ,םיחיטש לש די־תגירא ,(הגיראה ליבשב) הריזש־ילעפמ
 םיפנעהו ,8131101161־נ1) הביתכ־ילכב רחסמ ,הכירכ־יתב ,סופד־יתב ,תוושאו םיכלפ תיישע
 ־קאפונאמ ,םילבח תיישעת ,(רבו ריינ־יעבצ ,םיסיטרכ ,דיינ־יקיקש תנקתה — ףכל םיכיישה
 ,חלמ־ילעפמ ,ידטנווק תגידא ,ישמ לש די־תרוטקאפונאמ ,תונבלמ ,ןורהש־יטושיקל הרוט
 תודובעו תונוש ץע־תודובע ,םימינצ־תיישע ,רכוסל קוקיז־יתב ,טלמ־ילעפמו בלחדוורנ־ילעפמ

 .תורחא תוברועמ
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 ,דבש ,תינפוג המצוע לש יאלמ ותוא רפשתו ךוסחת ןהילעו■ * ןויקבו תואירבל
 רומשת איה ;הלוכ הנידמה תבוטו םמצע לש םתבוט ךכ־לכ הבורמ הדימב היולת
 ־הנכמ■חא תרערעמה ,ךר ליגב הריתי־תוצמאתה התוא ינפמ ךלוהו־לדגה רודה לע
 תוחפל — םהל חיטפת איה :הנורחאלו ;הנמז־םדוק תונוונתה םהילע האיבמו םפוג
 ...המויא תודעב התואל ץק םישתו יראטנמלא ךוניח לש תונמדזה — 13 ליג דע
 וז ,ונלש הדעוב םירבחה־ינגס לש תונובשחו־םינידב ךכ־לכ ןמאנ רואית הראותש
 הלפשה לש קומע שגר ךותמו לודג באכ ךותמ הילע דומעל בייח התאש תורעב

 חסינש ,1867 ראורבפב 5־מ רתכה־םואנב זירכח ירוטה ןוירטסינימה .319״תימואל
 .[״51118״] "קוח־תועצה״ב תיתיישעתה הריקחה־תדעו לש א319היתועצה תא

 ^ע61-11מ6111;!11111מ 001־מ0נ״6 3ז111) בוקר ףוגב שדח יוסינ עצבל היה ךירצ ךכ םשל

 ־תדובע רקחל תיראטנמאלראפ הדעו התנמתנ 1840 תנשב דוע .הנש םירשע ךשמב
 הנומת" ,ר ו י נ ם .ו .נ לש וירבד יפל ,ללוג 1842 תנשמ הלש ןובשחו־ןידה .םידליה
 םילעבה דצמ תוירזכאו תויכונא ,עצב־תואת :התומכ התארנ אלש רתויב המויא
 יכ ,חינהל אוהש ימ לוכי ...םיריעצו םידלי לש םרהו הדירי ,הקוצמ ;םירוההו
 יכ ,ונרעצל ,תוחכוה שי םלוא .ורבע םימי לש תוארומ ראתמ הז ןובשחו־ןיד
 המסרפתנש ,תרבוח .םדוקמ ויהש ומכ םתמצעב םייקתהל םידימתמ הלא תוארומ
 ,1842 תנשב ןהילע ולבקש ,תולקתה יכ ,תעבוק ,קיודדאה ידי־לע ךרעב םייתנש ינפל

 םירשעל זנגנ (1842 תנשמ) הז וובשחו־ןיד ...(1863) הזה םויה דע תחרופכ־תולוע
 ולדגש, — םידלי םתואל םחל ושרה הלאה םינשה ךשמבו ,בל־תמושת אלל הנש
 הביח אלבו תד אלב ,תעד אלב ,רסומ גשומה תועמשמ לש תולקבש הלק הנבה אלב

 .329"הזה רודה לש ויתובא תויהל — ׳תיעבט

 תושירד תא תוחדל זיעה אל טנמאלראפה .יתרבחה בצמה הנתשנ םייתניב
 ודמעוה ךכיפלו .1842 תנשמ תושירדה תא ותעשב החדש ךרדכ ,1863 תנשמ הדעוה
 תוישעתה ,חלש ןובשחו־ןידה ןמ תצקמ קר המסריפ הדעוהשכ ,1864 תנשב דוע
 ןכו ,תויתיצו םירודכ־יקיתרנל ,םירורפגל ,ןיטיפטל ,(ללכב תורדקהו) םרח־ילכל
 .הגיראה תיישעת יבגל הפי היה םחוכש ,םיקוחה לש םתורמ תחת — הפיטקה תזיזגל

 םימי םתוא לש ירוטה םירטסינימה־רבח זירכה 1867 ראורבפב 5־מ רתכה םואנב
 תא םייתניב הרמגש ,הדעוה לש תויפוסה תועצהב םדוסיש ,םישדח םיקוח לע

 .1866 תנשב הלעפמ
 [53,0101'^ .4018 תשורחה־יתב קוח תבחרהל קוחה לביק 1867 טסוגואב 15־ב

 .169 ׳סמ ,\\\ו ׳מע ,״* ח״וד .םידלי תקסעהל הדעוה״ 319
 לבקתנ [5301;0ע3׳' 5x1:61181011.4.01 4.018;] תשודהה־יתב־קוה תבחרהל קיחה א310
 ,תוחפנו תכתמ־תקיציל תורוטקאפונאמהו םילעפמה לכ תא רידסמ אוה .1867 טסוגואב 12־ב
 ,קאבאטו גמצ ,ה׳צרפאטוג ,ריינ ,תיכוכזל תורוטקאפונאמ ןכו ;תונוכמל תשורחה־יתב תוברל
 קוחה—.שיא 50־מ הלעמל ןהב םיקוסעש תונדסה לכ — ףוסבו ,הכירכ־יתב ,סופד־יתב
 טסוגואב 17־ב לבקתנש,[מ011ע8 0£531)0111־562111311011 401] הדובעה ןמז תרדסהל

 .תיתיב־הדובע היורקה וז תאו רתוי־תונטקה תונדסה תא רידסמ 1867
 תנשמ שדחה [111111112.401:] תורכמה קוחב ,הלאה םיקוחב ןודל ,ח ךרכב ,בושא דוע

 .רכו 1872
 .[האלהו 57] ,56 ,55 ׳מע ,״הרבחה יעדמל סרגנוקה״ רוינס 320
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 יסחיה ורעה־ףדוע לש ורוציי

[401. 8x1:61181011 תואנדסה רדסהל קוחה — טסוגואב 21־בו ,ךלמה רושיא תא 
 ,םילודגה קסעה־יפנע תא רידס© ןושארה ;[1¥01:1£81101>8י 862111311011 401]

 .םינטקה קסעה־יפנע תא — ןורחאה
 לזרבה ילעפמ תא ,ךותיהה־ינשבכ תא רידסמ תשורחה־יתב־קוח תבחרהל קוחה
 תשורחה־יתב ,תוכתמל תואנדסה ,תונוכמל תשורחה־יתב ,הקיציה־יתב ,תשוחנהו
 ־תואנדס לכ ללכבו ,הכירכה־יתבו סופדה־יתב תא ןכו ,קאבאטל ,תיכוכזל ,ריינל ,גמצל
 100 ךשמב תוחפל ,תחא־תבב רתוי וא שיא 50 ןהב םיקוסעש ,הז גוסמ היישעתה

 .הנשב םימי
 ןאכ איבנ ,הז קוח לש וחוכ הפי ובש ,םוחתה לש ופקיהמ גשומ תונקהל ידכ

 :וב ועבקנש תורדגהה ןמ המכ

 םא ,התוא םיעצבמש ,די־תדובע לכ :(הז קוחב) העמשמ אהי — תונמוא״
 הרוחס הזיא לש התנקתה — בגא וא — םע ,חויר לש תילכתל וא עוצקמ לש ךרדב
 — התמאתה וא ,התיישע־רמג ,הטושיק ,הנוקית ,היוניש םע וא ;הנממ קלח וא

 .הריכמ םשל הנממ קלח וא איהש הרוחס לכ לש — ולא תודובעל לפטכ וא
 תפיכ תחת םא ,אוהש־לכ םוקמ וא רדח לכ :ועמשמ אהי — הכאלמ ־תיב״
 ,.דשא וא ריעצ ,דלי ידיב איהש־לכ הכאלמ םש תישענש ,גג הסוכמ וא םימשה
 לשו םשל הסינכ לש תוכז ול שי השא וא ריעצ ,דלי ותוא דיבעמה םדאשו

 .וילע החגשה
 אלש וא רכש לבקל תנמ לע ,איהש הכאלמב לפוטמ :עמשמב אהי — קוסע״
 .הז קוחב רדגומכ ,סירוהה דחא לש וא םילעב לש םתחגשהב ,רכש לבקל תנמ לע
 הרימש ודיבש רחא שיא לכ וא סופורטפא ,םא ,בא :עמשמב אהי — םירוה״

 ."ריעצ וא דלי ...לע החגשה וא

 דוגינב ,םישנו םיריעצ םילעופ ,םידלי םיקיסעמ םאב ,ןישנוע־ףיעס ,7 ףיעס
 םא ןיב ,הכאלמה־לעב לע קר אל ןוממ לש תוסנק ליטמ — הזה קוחה תונקתל
 ,השאה וא ריעצה וא דליה לש םירוהה לע" םג אלא ,ואל ןיבו םירוהה דחא אוה
 םייוצמ וללהש ימ לע וא ,םתדובעמ איהש לכ הרשי תלעות קיפמש ימ לע וא

 ".ותחגשה תחת

 עגונה,[ 2x161181011401 018^■ 7^23010] תשיורחה־יתב־קוח תבחרהל קוחה
 אוה ליכמש םושמ תשורחה־יתב־קוח תמועל דורי אלא וניא ,םילודגה קסעה־יתבב
 .םיטסילאטיפאקה יפלכ םיינדחפ םירותיו ןכו ללכה ןמ תואצוי תונקתב תומיגפ ןומה

 ,ויטרפ לכל בולע,[\20011:81101)8׳ 86231311011401] תואנדסה רדסהל קוחה
 םהילעש ,םיימוקמהו םיינוריעה תונוטלשה ידיב התמ תוא תניחב אלא ראשנ אל
 תנמ לע ,הז חוכ־יופיי 1871 תנשב טנמאלראפה םהמ לטנשמ .לעופל ואיצוהל לטוה
 תחא־תבב םהלש חוקיפה־םוחת בחרתנ ךכו — תשורחה־יתב יחקפמ לע וליטהל
 הגאד ךכל וגאד — דבלב םיניבל־תופרשמ 300־בו הכאלמ־יתב רתויו 100.000־ב
 דוע ירהו ,דבלב םירזוע הנומשב אלא םיחקפמה־רבח תא לידגהל אלש תדחוימ

 .321רתויב טעומ הז רבח היה םדוקמ

 ,םיחקפמ־ינגס 2 ,םיחקפמ 2 לע דמע תשורחה־יתב לע חוקיפה לש םידבועה־תווצ 321
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 הלודגה היישעתהו תונוכמה ןונגנמ .13

 החא דצמ :אוה 1867 תנשמ וז תילגנא הקוחתב טלבתמש המ :ןכ יכ הנה
 םיגייסב הכלהל ריכיש ,םיטילשה תודמעמה לש טנמאלראפה לע יופכ חרכה הז

 דצמו *;יטסילאטיפאקה לוצינה לש תומלאה ישעמ ינפב ךכ לכ םיבחרנו םיפירח
 םירחבנה־תיבשכ ,[!מ^ 6(168] הער הנלכ וז ,חור־תרומ וז ,תויאצח וז — ינשה

 .השעמל הכלה הלאה םיגייסה תא םישגהל ךכ־רחא אב

 הנושה וז ,תורכונה־תיישעתל שדח רדסה םג העיצה 1862 תנשמ הריקחה־תדעו
 םע דבב־דב הב םיכלוה עקרקה־ילעב לש םהיניינעש ,ךכב תוישעת ראש לכמ
 הלאה םיניינעה־יחטש ינש ןיבש דוגינה .םייתיישעתה ןוהה־ילעב לש םהיניינע
 ויד הז דוגינ לש ורדעיה :תשורחה־יתב־תקוחתל עייסמ םרוג ותעשב שמיש

 .תורכמה־תוישעת ליבשב קוחה־ןתמ םע תומרעהה תאו תויחדה תא ריבסהל

 הררועו ךכ־לכ םיעזעזמו םימויא םייוליג התליג 1840 תנשמ הריקחה־תדעו
 ונופצמ תא סייפל היה סונא טנמאלראפהש ,הלוכ הפוריא יניעל תאזכ הירורעש
 לע רסאש ,ךכב קפתסהש אלא ,1842 תנשמ [>!1מ1מ8• .401;] תורכמה קוח ןתמ םע

 .המדאה־־יבעמב דובעל 10 ליגמ הטמל םידליו םישנ

 ,[ג11מ68׳ 1מ8ק60110מ 401] תורכמה לע חוקיפה קוח 1860 תנשב אב ךכ־רחא

 ןכו !דחוימב ךכל ונמתנש םיירוביצ םידיקפ לש םחוקיפל תורכמה םידמוע ויפלש
 לש רמגרהדועת םדיב שי ןכ םא אלא ,םינש 12—10 ןיבש םידלי קיסעהל רוסא
 ראשנ הז קוח .תועש לש םיוסמ רפסמ רפס־תיב םירקבמ םהש וא ,רפס־תיב
 דע םועז רפסמב םיחקפמ ונמתנ :הלא םימעטמו ,דבלב התמ תוא תניחב ןיטולחל
 וררבתיש ,תורחא תוביסמ ןכו !בולע אלא היה אל םנוטלש ףקות !ךוחיג ידכ

 .ןוידה ךשמהב תוטרפב
 ןובשחו־ןיד" אוה תורכמה לע רתויב־םישדחה םילוחכה םירפסה דחא
 ״1866 ילויב 23 ,תודע־תויבג ...םע ,תורכמ יניינעב רחבנה דעוה תאמ
 ['*מסעסנד; א־סזמ 1116 861601 00מ1מ111166 סמ ג11מ68, 10£611161' !¥1111...

 ןימזהל הדי תא ופייש ,ןותחתה־תיבה ירבח לש הדעו תאמ רוביח והז .£¥1<16מ06"]
 ומצע ךובשחו־ןידה״ו ,תונוילג־יאצח לש הבע ךרכ :תויודע םהמ תובגלו םידע
 ךירצו ,םולכ אלו רמול הדעוה יפב ןיא :ןנכות הזו ,תורוש שמח אלא וב ספות וניא

 !תויודע דוע עומשל
 [01־6x £088^ת11מ&110מ ] ברעו ־יתש תריקח תא וננורכז לע הלעמ תודעה־תייבג ךרד

 תולאש ,ברעו־יתש תולאש ידי לע ,ןידה־ךרוע דוקש םש !םיילגנאה ןידה־יתבב
 תא סרסלו ולקשמ־יוויש ךותמ דעה תא איצוהל ,חומה תא תולבלבמו תוינפצוח
 םייראטנמאלראפה םירקוחה־םיטפושה םה — ןאכ ןידה־יכרוע .ויפב רשא וירבד
 םבור ,תורכזנ־ילעופ םה — םידעה !םינלצנ תורכמ־ילעב םהיניב ,םמצע
 ,לאטיפאקה לש וחורל ךכ־לכ ינייפוא ולוכ הז םיעותעת־הזחמ .םימחפה תורכמב
 ינירה תיתיצמתה הריקסה לע לקהל ידכ .םיעטק המכ ןאכ איבהלמ ענמהל לכונ אלש

 םתמשגהל תואצוהה לכ םוכס .1871~ב ונמתנ הנשמייחקפמ הנומש דוע .הנשמ־יהקפמ 41״ו
 אלא — 1871/72 תנשב עיגה אל ,דנאלריאו היטוקס ,הילגנאב תשורחה־יתב־יקוח לש

 .קוחב־תועיגפ לע םיטפשמל־תועיבת תמהמ ןידה־יתב תואצוה תוברל ,ש״יל 25.347־ל



 יסחיה ךרעה־ףדוע לש ורוציי

 הלאש לכ יכ ,ןאכ ריכזמ ינירה .םירודמ־םירודמ רכו הריקחה תואצות תא איבמ
 [131116 20סא8] םילוחכה־םירפסה ךותב םירפסמב תונמוסמ הילע הבוחהדובושתו

 .םימחפה־תורכמב םילעופ םה ןאכ םיאבומ םהירבדש םידעה יכו ,םיילגנאה
 הכילהה םע דחי ,הדובעה .תורכמב תלעמו רשע ינבמ םירענ תקסעה .1
 םירקמבו ,תועש 15 דע 14 ליגרכ תכשמנ ,רוזחו ךולה תורכמה לא תיחרכהה

 (.83 ,452 ,6 ׳םמ) .ברעב 6 ,5 דע רקובב 5 ,4 ,3־מ ,ןכמ הלעמל ללכה ןמ םיאצוי

 ןיא םירענה יבגל ולאו ,תועש 8 ,ונייה ,תורמשמ יתשב םידבוע םירגובמה םילעופה
 םיקסעומ םיכרה םידליה (.204 ,203 ,80 ׳םמ) .תואצוהב ץמקל ידכ ,תורמשמ יפוליח
 ,תורכמה לש תונושה תוקלחמב ןתליענו רורויאה־תותלד תחיתפ םשל רקיעב

 ,379 ,122 ׳סמ) .רכו םימחפה תלבוהב ,רתוי השק הדובעב םיקסעומ רתוי םילודגהו

 ,22־ה וא 18דד הנשה דע תוכשמנ המדאה־יבעמב תוכוראה הדובעה־תועש (.1747
 םידליה תא םידיבעמ וישכע (.161 ׳םמ) .שממ תורכמב הדובעה לא רבעמה לח זאו
 םירוכה (.1667—1663 ׳םמ) .םדוק תרחא הפוקת לכבמ רתוי ךרפ־תדובע םיריעצהו
 םידלי לע היירכה תדובע רוסאי טנמאלראפה לש קוחש ,דחא הפ טעמכ םישרוד
 םולכ" :(תורכמ־לעב ומצע אוה) ןאיוויו ייסאה לאוש הנהו .14 ליגמ הטמל
 — ׳ד לעופה תחפשמ לש התוינע בצמב היולת לעופה לש ותעדש ,ךכ הז ןיא

 וא ,ינלוח אוה וא ,םומ־לעב השענ םירוהה דחא םא" :לאוש םורב ןודאהו
 רומח ןיינע הז אהיש ,רובס ךניא םולכ — םא קר הראשנו באה תמש הרקמב
 תבוטל םויל םיסנפ 7*ו גניליש חיורהלמ הנש 14 דע 12 ןיב דליה תא עונמל
 ץילמהל התא ןכומ םולכ ...?תיללכ הנקת עובקל התא ךירצ ירהו ...?החפשמה
 םירוהה לש םבצמ אהיו — 14־ו 12־מ הטמל םידלי תקסעה רוסאתש ,הקוחת לע
 לבקתיש ,חיננ" :ן א יו ו יו (.110 דע 107 ׳םמ) .ךכ״ :הבושתה ״?היהיש המ
 ירוה יכ ...תעדה לע לבקתמ הז ןיא םולכ ,14 ליגמ הטמל םידלי תקסעה רוסאיש קוח
 ךרדב" — ״? תשורחה־יתבב ,לשמל ,םירחא םינוויכב הקוסעת םנעמל ושפחי םידליה
 — ״? אלה ,תותלדה ירמוש םה םירענה ןמ המכ״ :ד ר נ י ק (.174 ׳סמ) .״אל ,ללכ
 וא תלד חתופ התאשכ ,הלודג םיצרפ־חור םעפ לכ האב אל םאה" — .״ןפ״
 הכאלמ יהוז השעמל ךא ,דואמ לק הארנ רבדה" — .״ןכ ,ללכ ךרדב״ — ״? הלעונ
 אתב ןותנ היה וליאכ שממ אלכב ןאכ יורש דליה" :לעופה ״? באכ תמרוגה
 ןיא םולכ ,הרונמב דיוצמ דליה םאו" :ןאיוויו ינגרובה ".רהוסה־תיב לש
 לש רואב יורש ומצע אצמי םא ,אורקל לוכי אוה ,ןכ" — ״?אורקל לוכי אוה
 ןאכ אצמנ אוה ;ארוק והואצמי םא ,וליבשב הלקת וז אהת יכ ,רעשמ ינא ...תורנ

 יניאו ;ךכ לע רומשל וילע לכ םדוקו ,הבוח אלמל וילע ,ותכאלמב חיגשהל ידכ
 (.160—141 ׳םמ) ״.הרכמה ךותב הטמל הז רבד ול ושריש בשוח

 .תשורחה־יתבב ומכ ,םידליל הבוח־דומלת לש קוח םישרוד םירוכה .ךוניח .2
 תקסעה םע ךוניח־תדועת תשרדנ ויפלש ,1860 תנשמ קוחב ףיעסה יכ ,םינעוט םה
 ־ירקוח לש "תינדפק״ה תודעה־תייבג .לטובמו המודמ אלא וניא ,12—10 ינב םידלי

 (קוחה) אוה ימ דגנ" .שממ אלולטאו־אכוחל ןאכ תכפהנ םייטסילאטיפאקה ןידה
 הלאו הלא דגנ ,ינרובס" — ״? םירוהה דגנ וא םידיבעמה דגנ — רתוי ץוחב
 — ״? ינשה דגנ רשאמ רתוי דחא דגנ ץוחנ אוה םא ,רמול לכות אל״ — ״.דחאכ
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 איזזש־לכ הייטנ תיארנ םולכ" (.116 ,115 ׳סמ) ״.וז הלאש לע בישהל יל השק .אל״
 -תיבב רקבל ולכויש ,תומיאתמ הדובעדוועש םירענה ליבשב עובקל םיקיסעמה דצמ
 ׳סמ) ".וז הרטמ ליבשב הדובעה־־תועש תא םירצקמ ןיא םלועל .אל" — ״ירפסה
 ;םכוניח תא םירפשמ ללכ ךרדב םירוכהש ,רמול ךנוצר םולכ" :דרניק רמ (.137

 וליחתה זאמ םכוניח תא הברהב םירפשמ ויה םילעופש ,ךכל תואמגוד ןתיל ךל שיה
 — ״? םדוק חוגינה רבכש ,הבוט הלעמ לכ םידיספמו םיגוסנ םה אמש וא — םידבוע

 םילגרה םיכלוהו םינוק םה ;םירפתשמ םניא ;םיכלוהו םילקלקתמ םה ללכ ךרדב״
 םידרוי םהש םפוסו .םירבד הלאב אצויכו םיקחשמלו תורכישל םה םיספתנ ;םיעורג
 הז ןוויכב ןויסנ הזיא םה םישועה" (.211 ׳םמ) ״.ןיטולחל םילכ־ירבש םישענו
 םימייקש ,םידחא תורכמ קר שי" — "?ברע־ידועיש ידי־לע (םידומילל גואדל)
 םיפייע םה לבא ;םירענ המכ םהב םירקבמ הלא תורכמב ילואו ,ברע־ירועיש םהב

 — ״ןכבו״ (.454 ׳סמ) ״.הז םרוקיבב תלעות לכ ןיאש דע ,םפוגב ךכ־לכ םיעגיו

 ׳וכו ...אלא ,אל ללכו ללכ" —׳ד ךוניחל דגנתמ התא״ — ינגרובה ןאכמ קיסמ
 ־יתבמ תודועת) םתוא שורדל םיווצמ (םיקיסעמה) םה ןיא םולכ ,ךא" (.443 ׳םמ)
 תודועת ושרדי םיקיסעמהש ,האור ינא ןיא לבא ,ןכ ,קוחה יפל" — ״? (רפסה
 תמייקתמ הניא תודועת תעיבת רבדב קוחה־תנקת התוא ,ךתעד יפל ,ןכבו" — ״.הלא
 םילעופה םיאצומ םולכ" (.444,443 ׳סמ)״.וז הנקת םימייקמ ןיא״ — ״? תורכמה לכב
 לכב םה םיצור םאה" (.717 ׳םמ) ״.ןכ ,עירכמה םבורב״ — ״? וז הלאשב בר ןיינע
 בשוח םולכ" (.718 ׳םמ) ״.ןכ ,עירכמה םבורב״ — ״? ףקותב םייקתי קוחהש ,םבל
 הייסולכואה םא ,ףקות לבקל תמאב לוכי ...תאזה ץראב םיטילחמש קוח לכש ,התא
 דגנתהל הצור היה דחא שיא אל" — ״י לעופה לא ואיצוהל תעייסמ הניא המצע
 (.720 ׳םמ) ״.׳ןמוסמ, שיא היהי ךכ ידי־לעש ,ינששוח לבא ,םירענ תקסעהל

 ,התא רובס םולכ םלוא" (.721 ׳םמ) ״.וידיבעמ ידי־לע״ — ״?ימ ידי־לע ןמוסמ״

 ".תאז ושעיש ,ןימאמ ינא" — ״? ...קוחל תייציש ,םדאב יפוד ואצמי םידיבעמהש

 10 ליגב רענ לש ותקסעהל דגנתמ היהש ,לעופ הזיא לע םעפ תעמשה״ (.722)

 ".םילעופה לש םתעדב יולת רבדה ןיא" — ״?אורקל וא בותכל עדי אלש ,12 דע

 םאש בשוח ינא" ״? טנמאלראפה לש ותוברעתה שורדת םולכ״ (.723 ׳םמ)
 הבוח לש ןיינע השעייש ןידב ,םירוכה ידלי ךוניחל שממ לש רבד תושעל םיצור

 לע וז הבוח ליטהל הצרת םולכ" (.1634 ׳סמ) ״.טנמאלראפה םעטמ קוח ידי־לע
 רבדל יתאב" — ״? הלודגה הינטירב לש םידבועה תייסולכוא לכמ — דבלב םירוכה
 ידלי תא) םתוא תולפהל התא הצור המ ינפמ" (.1636 ׳סמ) ״.תורכמה ילעופ םשב

 (.1638 ׳םמ) ׳״ללכה ןמ םיאצוי םה יתעדלש םושמ״ — ״? םידלי ראשמ (םירוכה

 בושח ךוניחה אהי המ ינפמ" (.1639 ׳םמ) ״.תינפוג הניחבמ״ — ״? הניחב וזיאמ״
 אוח םא ,עדוי יניא" — ״?םירחא תודמעמ לש םידליה יבגלמ הלא םידלי יבגל רתוי
 םירענ ליבשב םייוכיס תוחפ שי תורכמב הריתי העיגי תמחמ םלוא ;רתוי בושח

 ".םיימויה רפס־יתבב םאו תבשב־־דחא לש רפס־יתבב םא ,ךוניח לבקל ןאכ םיקוסעה׳

 ׳סמ) "?ומצע ינפב טלחומ ןפואב הז גוסמ הלאשב ןודל רשפא יא" (.1640 ׳סמ)
 אהי םא" (.1646 ׳סמ) ...״אל״ — ״? הקיפסמ הדימב רפס־יתב םימייק םאה״ (.1644
 ליבשב רפס־יתב ויהי םולכ — רפסה־תיבל חלשיי דלי לכש שורדת הנידמהש ,ךכ



 יסחיה ךרעה־ףדוע לש ורוציי

 ומוקי ,תומיאתמ תוביסנ ולעי םאש ,ינרובס לבא ;אל" — ״?הלאה םידליה לכ
 םיעדוי םניא (םירענה) םהמ המכש ,רעשמ ינא" (.1647 ׳םמ) ״,םהילאמ רפס־יתב
 םמצע םילעופה וליפא ...םיעדוי םה ןיא עירכמה םבורב" — ״?ללכב בותכו אורק

 (.725 ,705 ׳םמ) ״.םיעדוי םניא םבורב
 תחתמ הדובעב םישנ םיקיסעמ ןיא בוש 1842 תנשמ םנמא .מישנ־תדובע .3
 ־ירתנצ בוזוסל /וכו םחפה תא ןיעטהל :המדאה ינפ לע ןתוא םיקיסעמ ךא ,המדאל
 םישנה תקסעה .׳וכו םימחפה יגוס ןיימל ,תובכרה־תונורק לאו תולעתה לא םחפ
 ,םהישנ ןבורב ןה וללה (.1727 ׳םמ) .תונורחאה םינשה 4—3 ךשמב דואמ הלדג
 (.1779,645 ׳סמ) .הנש 60־ו 50 תונב דע 12 תונב ,םירוכה לש םהיתונמלאו םהיתונב
 ".תאז םינגמ םלוכש ,ינבשוח" — ״? םישנ תקסעה לע םירוכה־םילעופה לש םתעד המ״
 םושמ ךכב שיש ,ינבשוח" — ״? ךכב האור התא תודגנתה־לש־םעט המ״ (.648 ׳סמ)
 — ״? (םישנה לש) ןתשבלתב דחוימ רבד שיה״ (.649 ׳םמ) ״.הז ןימ ליבשב ןווינ
 לכ ןאכמ לטינ םיבר םירקמב יכ ,בשוח ינאו ,םירבג לש תשובלת רתוי וז ...ןכ"
 ינאו" — ״.תונשעמ ןהמ המכ״ — ״?םישנה תונשעמ םאה״ — ״.תועינצ לש שגר
 הריחש© הדובעה" — ״.דואמ דע תמהוזמ״ — ״?דואמ תמהוזמ ןתדובעש ,רעשמ
 יכ ,ינבשוח ...תורכמה ךותב הטמל דבועש ימכ ,ןה תורוחש" — ״? ןתלונמו ןתוא
 םייקל הלוכי הניא (תורכמה תודג לע ןאכ ולאכ הברה שיו) םידליל םא איהש .דשא
 תולוכי ולא תונמלא יכ התא בשוחה" (.701 ,654—650 ׳סמ) ״.הידליל התבוח
 10—8) ןאכ ורועישבכ רכש ןהל ןתיתש ,תוקסעתה רחא םוקמ לכב םג גישהל
 ןכ יפ לע ףאו" (.709 ׳םמ) ״.ךכ לע רבדל יתלוכיב ןיא״ — ״? (עובשל םיגניליש
 ".יאדו" — ״?וז ךרדב ןתייחמ תא גישהלמ ןדעב עונמל ,(!ןבא־בל) ךבלב רומג
 לכה" — ״?םישנ תקסעה יבגל ...םכזוחמב ,יללכה חורה־ךלה המ״ (.710 ׳םמ)
 אלו ,הפיה ןימל דובכ רתיב סחייתהל םיצור םירוכה ונאו ;ןווינ והזש ,םישיגרמ
 השק ,היקלחמ המכב ,וז הדובע ".הרכמה ת1דג לע ןתדובעב ןתוארל םיצור ונייה
 ׳םמ) ".רמוח תונוט 10 ידכ דע םויב תומירמ ויה הלאה תורוחבה ןמ המכ *רתויב
 ירסומה בצמה תורכמב תוקוסעה םישנה ברקב יכ ,התא רובס םולכ" (.1717 ,1715
 תותחשומה 'זוחאו רשפא..." — ״? תשורחה־יתבב תוקוסעה ברקב בצמה ןמ עורג
 ןיא ךא" (.1237 ׳סמ) ״.תשורחה־יתבב תורוחבה ברקב רשאמ ...תצקמב ןאכ לודג
 (.1733 ׳סמ) ״.אל״ — ״? תשורחה־יתבב ירסומה בצמה ןמ ירמגל החונ ךתעד
 ".רסוא יתייה אל ,אל" — ״? תשורחה־יתבב םג םישנ תקסעה רסוא תייה םולכ״
 — ״?ירסומה ןבצמל קיזמ הז רבד יכ ,התא רובס ןכ יפ לע ףאו״ (.1734 ׳םמ)
 תניחבמ רתוי ךכב ןד ינא לבא * תורכמה תודגב הדובעה ומכ הדימ התואב אל״
 ותעפשה םע ,ןווינה .דבלב םיירסומ םימעטב קר ןאכ ןד ינא ןיאו ,תיתרבחה ןתדמע
 ךכ־רחא תואשינ תורוחבה 500 וא 400 ןתואשכ .המיא לכמ אוה םויא ,תיתרבחה

 םירכמתמו םהיתבמ םיחרוב םה ירהו ,ןווינ ותואמ דואמ םילבוס םילעבה ,םירוכל
 הקיספהל ךרטצת ירה — תורכמב םישנ תדובע קיספת םא״ (.1736 ׳סמ)״.תורכישל
 ׳םמ) ".רחא עוצקמ לכ לע רבדל לוכי יניא" — ״?ןכ אל — לזרבה־ילעפמב םג
 לזרבה־ילעפמב תוקוסע םישנ לש תוביסנה ןיב .דמ־לדבה תוארל לכותה" (.1737
 םוש יתנעט אל" — ״?המדאה ינפ לעמ תורכמב תוקוסע םישנ לש תוביסנה ןיבל
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 _ ״י ינשל דחא דמעמ ןיב ןיחבמש רבד אוצמל לכותה״ (.1740 ׳םמ)״.וז ןיעמ הנעט

 םירבד־בצמ רר1ש ונזוחמבש ,ינעדוי תיבל תיבמ ירוקיב ךותמ ךא ׳תאז יתנעט אל"
 וליא ,םישנ תקסעה לש הרקמ לכב ברעתמ תייה םולכ" (.1741 ׳םמ) ״.דואמ בולע
 תושגרה :קזנ־םרג םושמ היהי הז הרקמב יכ ,ינבשוח"—"?ןווינ םושמ ךכב היה
 םירבד ירהו" (.1750 ׳סמ) ״.םא לש הכוניהמ םיעבונ םילגנאה לש רתויב םילענה
 תכשמנ וז הדובע לבא ,ןכ" — ״? ןכ אל םאה ,םייאלקח םיקוסיעב םג םירומא הלא
 ןה" (.1751 ׳סמ) ״.הנשה תופוקת עברא לכ םידבוע ונחבא ולאו ,תונוע יתש קר
 ,רערעתמ ןפוג הנבמ ,ןרשב רועל דע תובטרתמ ,הלילבו םויב תופוכת תודבוע

 יתעד יתתנש יאדו" — ״?הז ןיינעב הפי תרקח אל ילואו״ — ״.תסרהנ ןתואירב
 המוד אהיש רבד םוש יתאצמ אלש יל רוחומו ,יביבסמ ןנובתמו ךלוה ינאשכ ךכ לע
 ...רבג לש הדובע איה וז ...תורכמה־תודגב םישנ תדובע העיפשמש ,ולא תועפשהל
 דמעמה יכ ,איה הזה ןיינעה לכב ךתשגרה" (.1794,1793,1753 ׳סמ) ״.קזח רבג לש
 אוצמל תחת — תוינאמוה ידיל עיגהלו תולעתהל םיפאושה הלא ,םירוכה ןיב בוטח
 רחאל (.1808 ׳סמ) ״.ןכ״ — ״?םוחתל ןדי לע םיפחסנ םה ירה ,םישנב דעס
 "םהימחר" דוס ףוס־ףוס חלגתנ ,ברעו־יתש תולאש ולאשו דוע ופיסוה םינגרובחש

 םימיוסמ םינמלטנ׳ג הנממ םחפה־תורכמ לעב" :׳וכו תוינע תוחפשמ ,תונמלא לע
 לע לכה דימעהל םידוקש דסחו־ןח תאשל םנוצרב וללהו ,םילעפמה לע וחיגשיש
 1 דע דחא גניליש לש רכשב תורוחבה תוקוסע ךכו ,רשפאה לככ בוט ילכלכ דוסי

 םיגניליש 2 לש רכשב דובעל ךירצ היה רבג לעופש דועב ,םויל םיסנפ 6ר .ליש
 (.1816 ׳םמ) ״.םויל םיסנפ 6־ו

 [00ע0מ61־י51ת(ןןג681נ8נ תוומ־ירקמב תוריקחל רשא" — .תוומ ירקמב תוריקח .4

 — "?הנואת ירקמב וללה תוריקחה ךלהמב ןומא םילעופל םהל שי םאה — םכזוחמב
 ללכ־ךרדבש םושמ רקיעב" — ״?אל המל״ (.360 ׳םמ) ״.ךכב ןומא םהל ןיא ,אל״
 — ״.הלאב אצויכו תורכמ יניינעב םולכ אלו םיעדוי םניאש ,םישנא םירקוחל םינשמ

 םלועל" — ״? הלא ןיד־יתבב םירבח שמשל ללכ ךרדב םיארקנ םילעופ ןיא םולכ״
 שמשל ללכ ךרדב םיארקנה םישנאה םה ימו" — ״.יתרכה יפכ ,םידעכ אל םא ,אל
 םה תוביסנה יפל ...הביבסה ןמ םירחוס בורה לע" — ״?הלא ןיד־יתבב םירבח

 ןיא בורה לע .תורכמה־ילעב ...םהיקיסעמ ידי־לע םיעפשומ תויהל םימעפל םיטונ
 םידעה תא ןיבהל םילוכי םה ןיאש טעמכו ,ןיינעב העידי לכ הלא םישנאל םהל
 ,הצור תייה" — ״.ךכב אצויכו ,םהב םישמתשמש םייוטיבה תא ,םהינפל םיארקנה

 ...וקלחב ,ןכ" — ״?תורכמב םיקוסע ויהש םישנא בכרומ אהי ןידהדויבש ,אופיא

 ׳םמ) ".תודעה־תייבגל םאתהב ןידה־קספ ןתינ דימת אלש ,םיבשוח (םילעופה) םה
 איה הלודג הרטמ ירה ,םינייד רבח םינממשכ" (.375 ,371 ,368 ,366 ,364 ,361
 יכ ,התא בשוחה" — ״.ךכ בשוח יתייה ,ןכ״ — ״?םינפ אושמ אלל היהי רבחהש

 — ״?םילעופ הנוגה הדימב םיבכרומ ויהי םא ,םינפ תאישנ אלל ויהי ןידה־יתב
 ,וכרצ לכ רורב ...םינפ־אושמ ךות לעפי לעופהש ,ךכל םעט םוש תוארל לוכי יניא"
 יכ ,רובס ךניא" — ״.תורכמה יניינעל תועגונה תולועפה לכב רתוי םיאיקב םהש
 יניא ,אל" — ״? הכלהכ אלש םירומח ןיד־יקספ איצוהל הייטנ היהת םילעופה דצמ

 (.380 ,379 ,378 ׳סמ) ״.ןכ רובס
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 ־עובש םרכש םולשת םישרוד םילעופה .רכו תפיוזמ הדימ ,ףיוזמ לקשמ .5
 ;םירתנצה לש םחפנ יפל אלו לקשמה יפל הדידמ ;םייעובשל תחא אלו עובש
 םירתנצה םא" (.1071 ׳םמ) .הלאב אצויכו םידורי םילקשמב שומישה ינפב הנגה
 םייעובש ךכ לע ועידוהב הדובעה תא קיספהל לעופה לוכי ,ףויז ידי־לע םישודג
 (.1071 ׳סמ) ״.םש םג גהנמ ותוא אצמי ירה ,רחא םוקמל ךלי םא לבא״ — ״ן םדוק
 לכל ;יללכ גהנמ והז״ — ״1 לווע וב השענש םוקמה תא בוזעל אוה לוכי ירה ,ךא״
 הדובעה תא בוזעל לעופה לוכי" (.1072 ׳םמ) ״.ךכל ענכיהל וילע — ךליש םוקמ

 !םלשנו םת (.1073 ׳םמ) ״.ןכ״ — ״? םדוק םייעובש ךכ לע ועידוהב
 ידי־לע הנואת ירקממ קר אל םילבוס םילעופה .תורכמה לע חוקיפ .6

 רורויאה לע הברה ולבק ונלש םילעופה" (.ךליאו 234 ׳סמ) .םיזאג לש תוצצופתה
 םילוכי םניא םישנאהש *דע ךכ־לכ עורג ללכ ךרדב רורויאה ...תורכמה לש עורגה
 םישענ בוש ,םתדובע םע רשקב םיוסמ ןמז ךשמב םש והשש רחאל .םושנל טעמכ
 דבוע ינאש הרכמה לש הז קלחב הנה ;איהש־לכ תרחא הדובעל םילגוסמ־יתלב םה
 שי ללכ ךרדב ...התיבה רוזחלו םתדובע תא בוזעל ךכ ידי־לע םישנאה וצלאנ ,וב
 רידחהל איהש־לכ החריט םיחרוט ןיא ןכ יפ לע ףאו ,םיישארה םירבעמב עפשב ריוא

 —"ו חקפמל הנופ ךניא עודמ"—".םישנאה םידבוע םהבש תומוקמה ךותל ריואה תא

 ירחאש ,םירקמ המכ ויה ;ןיינע ותואב םידחפמ םילעופה ןמ המכ ,תמאה לע הדוא״
 ;המ ינפמ" — ״.םתדובע תא ודיספהו ןברק ולפנ ,חקפמה ינפל וננואתה םילעופש

 גישהל השקתמ אוהו ,ןכ" — ״? ,ןמוסמ, ךכ ידי־לע השענ ןנואתמש ימ םולכ
 הדימב חוקיפ־ירוקיב םישענ הביבסב יכ ,התא בשוחה" — ״.רחא הרכמב הדובע
 ־לכ םהב םירקבמ ןיא ;אל״ — ״? קוחבש תונקתה םויק תא חיטבהל ידכ תקפסמ
 ,זוחמב ...םינש עבש רבכ דבוע הזו ,הרכמב הטמל חקפמה רקיב תחא םעפ ...רקיע
 70 ןב ,דחא ןקז םדא ונל שי .םיחקפמ לש קיפסמ רפסמ ןיא ,ול ךייתשמ ינאש
 לש דחוימ דמעמב הצור התא" . — ".רתויו תורכמ 130 לע חקפל וילעו ,הלעמו
 ,ךא" (.293 ,276 ,554 ,275 ,274 ,254 ,251,341 ,234 ׳םמ) ״.ןכ״ — ״? םיחקפמ־ינגס
 םישרדנה ,םיחיגשמ לש הזכ אבצ הקיזחמ אהת הלשממהו רשפאש ,התא רובס םולכ

 — ״ז םילעופה יפמ תועידי תליאש אלב ,ואלמיש הצור התא רשא לכ תא אלמל
 םיתעל ואובי םיחקפמהש יוצר הז אהי" — "...ירשפא־יתלב טעמכ הזש ינרובס ,אל״
 ,רובס התא יא םולכ" (.277,280 ׳םמ) ״.םיארקנ ויהיש אלבו ,ןכ״ — ״? רתוי תופוכת
 תופוכת םיתעל תורכמה תא קודבל וכרטצי םיחקפמהש — וז העצה לש הפוסש
 םילעבה יפתכמ הכלהכ רורויא תקפסאל (!)תוירחאה תא ולגלגיש ,היהי — ךכ־לכ
 םהש ינרובס .ןכ בשוח יניא ,אל" — ״?הלשממה ידיקפ לע הוליטיו תורכמה לש
 םימייקה םיקוחה לש םתרימש רבד תא תופכל :ךכב םדיקפת תא תוארל םיכירצ
 תוחפ רכשב םידיקפל התא ןווכתמ.םיהקפמ־ינגס לע ךרבדב" (.285 ׳סמ) ״.רבכמ
 הצור יתייה אל" — ״?וישכע לש הלאמ הכומנ הגרד ילעבו םימייקה םיחקפמה ןמ
 קר התא הצורה" (.294 ׳םמ) ״.תרחא ךרדב םגישהל לוכי תייה םא ,הגרד־יכומנב
 — ״? רתוי דורי דמעמ ילעב םישנא ויהי םיחקפמה יכ התא הצור וא ,םיחקפמ רתוי
 אלש שיאב — הרושכ השענ לכהש ,חיגשיו אצויו סנכנ אהיש ,שיאב הצור ינא״

 דמעמ ךותמ םיחקפמ זזמיש ,ךשקובמ תא גישת םא" (.295 ׳סמ) ״.ומצעל דחפ עדיי
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 הלודגה היישעתהו תונוכמה ןונגנמ .13

 —״•?דכו תויחמומ־רדעיה לש הנכס םושמ אהי אלש ,התא רובס םולכ — רתוי דורי
 םישנא וז הרשמל הנמתו ךכל תגאוד אהת הלשממה יכ ,ינבשוח .ןכ רובס יניא"
 ויניעב וליפא האסה תא שידגה השירדו־הריקח לש ןפוא ותוא (.297 ׳םמ) ״.םייואר
 גוסב םתא םיצור" :לאושו רבדב ברעתמ אוה .הריקחהדודעו שאר־בשוי לש
 תוניפהו םיקדסה ךותל םיסנכנ ויהי ,הרכמה יטרפ לכב םינייעמ ויהיש ,םישנא
 הזו ישארה חקפמל םירבדה תא ורסמי םה ...ןתושממב תודבועה לע ודמעיו
 (.299 ,298 ׳םמ) ״?ול ורסמ םהש תודבועב לופיטה ךותל תיעדמה ותעידימ סינכי
 םילעפמה םתוא לכ קיזחהל וכרטצי םא ,תובורמ תואצוה רבדה רורגי אל םאה"
 הז דגנכ לבא ,תואצוהב ךורכ היהי רבדהש רשפא .ןכ" — ״?םרורויאב םינשיה
 קוחב 17 ףיעסל דגנתמ דחא תורכמ־לעופ (.531 ׳םמ) ״.םינגומ םדא יגב ייח ויהי
 רחא וא הז קלח אצומ תורכמה לע חקפמה םאש ,אוה וישכע בצמה" : 1860 תנשמ
 ־רטסינימלו הרכמה־לעבל ךכ לע עידוהל וילע ,הדובעל רשכ־יתלב הרכמ לש
 ףוסב !רבדב ןייעל םוי םירשע לש תוהש הרכמה־לעבל ול תנתינ ךכ־רחא .םינפה
 ובוריס םע ךא !הרכמב ןוקית לכ םישגהלמ ברסל ודיב תושרה םימיה םירשע
 ,םיסדנהמ השימח הנממ אוה הז םעו ,םינפה־רטסינימל בתכב ךכ לע עידוהל וילע
 רטסינימה הנממ ,ומצע הרכמה־לעב ידי־לע ונמתנש םיסדנהמה תשמח םתוא ךותמו
 ונא הנהו !םיררוב המכ םכותמ הנממ אוהש ,ינרובס ,וא !טפוש־ררובכ דחא

 (.581 'סמ) ״.וטפוש תא ומצע אוה השעמל הרכמה־לעב הנממ הז הרקמב יכ םירובס
 תודגנתה איה וז םאה ...לבא" :תורכמ־לעב ופוג אוה ,ינגרובה ן י ד ה ־ ר ק ו ח
 לש םבל רשוימ רתויב־בולע גשומ ךל שי ,ןכ םא" (.586 'םמ) ״? דבלב לופלפ לש
 ".רשויה ןמ אלו קדצה ןמ אל הז ןיאש ,רלחדמו רורב" — ״? תורכמה־יסדנהמ
 םולכו ירוביצ דמעמ ןיעמ תורכמה־יסדנהמ לש םדמעמ ןיא םולכ" (.588 'םמ)
 יפכ ,םינפ־אושמ לש הטלחה וטילחיש ,דשחה ןמ הלעמל םידמוע םהש ,רובס ךניא
 ישיאה םייפוא רבדב ,וז ןיעמ הלאש לע בישהל הצור ינא ןיא" — ״? המדמ התאש
 םינפ־אושמ ךותמ ולעפי תמאב םה םיבר םירקמב יכ ,ןימאמ ינא .הלא םישנא לש
 ".הנכסב םידמוע םדא־ינב ייחשכ ,ןכ תושעל חוכה םהידיב היהיש רוסאו ,דואמ ךע
 ךניא םולכ" :ולא תולאש לאושו השוב עדוי וניא ומצע ינגרוב ותוא (.589 ׳םמ)
 ןיא םולכ" :הנורחאלו — ״?תוצצופתה תמחמ דיספמ תורכמה־לעב םגש ,רובס
 תונפל אלב ,םכיניינע לע םכמצעב ןגהל םילגוסמ ,ריישקנאלב םילעופה ,םתא
 הינטירבב ויה 1865 תנשב — (.1042 ׳םמ) ״.אל״ — ״?םכל רוזעתש הלשממל
 26 ,״סמייט״) ריישקרוימ תורכמ־לעב .םיחקפמ 12ד םחפ־תורכמ 3217 הלודגה
 תא םיעלובש ,םיידרשמה םהיקסעמ ץוח יכ ,אצמו בשיח ומצע אוה (1867 ראונאיב
 המית ןיא בוש .םינש 10־ל תחא אלא הרכמו הרכמ לכ רקבל ולכוי אל — םנמז לכ
 תונוסאה וברתנו וכלה (1867־ו 1866 םינשב ,ונייה) תונורחאה םינשב יכ ,רבדב
 הנה .(םילעופ 300—200 ידכ תונברקה רפסמ הלע םיתע) ףקיהב םגו ןיינמב םג

 !״ישפחה״ יטסילאטיפאקה רוצייה לש ותראפתורתלודג
 ,ןושארה קוחה הז ירה ,1872 תנשמ קוחה לש ויתוערגמ לכ םע ,םוקמ לכמ

 םינלצנה לע ליטמו ,תורכמב םיקוסעה םידליה לש הדובעה־תועש תא רידסמה
 .תונואת תויורקה ולאל תמיוסמ תוירחא תורכמה־ילעבו
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 ,תואלקחב םישנו םיריעצ ,םידלי תקסעה רקחל 1867 תנשמ תיתוכלמה הדענה
 ירקיעב שמתשהל םינוש תונויסנ ושענ .דואמ םיבושח תונובשחו־םיניד המכ המסריפ
 ןולשכ הכ דע ולשכנ םלוכ לבא .,תואלקחה יבגל ,הרוצ יונישב ,היישעתל־הקוחתה
 ,הילע רבגתהל ןיאש ,הייטנ שי יכ ,בלהדומושת תא ןאכ תונפהל ילע ךא ,רומג

 .יללכ שומישל הלא םינורקע איבהל
 תינפוג הנגהל יעצמאכ ,תשורחה־יתבדוקוחת לש תיללכה תוטשפתהה םא
 ינשה,דצמ ירה — וילע רתול ןיאש חרכה התשענ ,םילעופה דמעמ לש תינחורו
 הדובע־יכילהת לש םתכיפה תא ,הלעמל רבב זמרנש יפכ ,השיחמו הלילכמ איה
 הווה ,יתרבחו לודג הדימ־הנקב םיתווצמ הדובע־יכילהתל יסננ הדימדדנקב םירזופמ
 רטשמה לש דיחיה־ןוטלש תא הריבגמו ןוהה לש וזוכיר תא השיחמ איה :רמוא
 ,רבעמה־תורוצ תאו תוקיתוה תורוצה לכ תא תכלוהורדבירחמ איה .יתיישעתה
 ולשממ תא ןמוקמב הדימעמו ,ןוהה לש ולשממ ותצקמב ענצומ ןיידע ןהירוחאמש
 דועב .לשממ ותואב הרישיה המחלמל יללכ יפוא םג הנקמ איה ךכבו .יולגב ,רישיה
 רדס ,תוניקת ,הרוצ לש תודחא הליטמו־הפוכ איה תוילאודיווידניאה תואנדסה לעש
 הדובעהדכוי תלבגה תמחמ הקינכטל תינקנה המוצעה הפיחדה םע — ירה ,ןוכסחו
 ־אטיפאקה רוצייה לש םירבשמה־תואושו היכראנאה תא הריבגמ איה — ,ורדסהו
 ךונגנמ לש ותורחתה תאו הדובעה תויביסנטניא תא הריבגמ איה ,וללכב יטסיל
 ־הדובעה לשו ריעזה לעפמה לש םימוחתה תא הבירחמ■ איה .דבועב תונוכמה
 איה ךכבו ,ךיינמב־םירתוימה" ליבשב םינורחאה םיטלפמה תא םג םתאו ,תיתיבה
 ־םילישבמש םע .יתרבחה םזינאכמה לכ לש םדוקה ןוחטבה־םותסש תא הבירחמ
 תמרוג איה ירה ,יתרבחה ותוויצו רוצייה־ךילהת לש םיירמוחה םיאנתה םיכלוהו
 ,תיטסילאטיפאקה ותרוצ לש הידוגינו היתוריתס םג םיכלוהו־םילישבמש ,ךכל
 התכיפהל םימרוגהו תשדח הרבח לש התווהתהל תודוסיה ןמזבדב םילישבמ אליממו

 .322הנשיה הרבחה לש

 ונוריעה רבכ ךא — םייפות־שה םינסחמהו תשורחה־יתב יבא ,ןאו א ט ר בור 322
 ,והוקיהו וירחא והנש הלא לש םהיתוילשאב ושפנ הלשה אל םינפ םושב אוה יב ,הלעמל
 אצי ומצע אוהש דבלב וז אל — בר לקשמ םהל עדונ הלא םידדובמ הכיפה־תודומיש
 הכלהל הטיש התוא ןייצ םג אלא ,זושורחה־תיב תטיש ךותמ ,ולש ויתונויסנב ,השעמל
 ,גנירסיפ רמ לש ונוימדב הלע ךכל המוד והשמ .תילאיצוסה הכפהמל אצומ־תדוקנכ
 הלכלכה תרותב רזע־רפס" — ורוביחבש דע ,ןדייל תטיסרבינואב תינידמ הלכלכל רוספורפ
 הלכלכה לש םיפורשה עלבה־ירבד תאצרה ללוכ ; 1862—1860׳ ,״תישעמה תינידמה
 דגנכ יתונמואה־לעפמה ןעמל תואנקב אוה םחול — רתויב־תמלוה הרוצבו ,תיראגלווה
 תילגנאה הקוחתהש (245 ׳טע) הז ״יטפשמ יקירס־יקוב" .׳ד הרודהמל) — .הלודגה היישעתה

 ,תונדסה קוחו תשודהה־יתב־יקוח תבחרהל קוחה ,תשורחה־יתב־יקוח ידי לע םלועלדתאיבה
 תשודחה־יתב קוח תאצוה םעו !אושנ־אלל לטנ ףוסב השענ — הז תא הז םירתוס ויה םלוכש
 הקוחתה לכ לש היצאקיפידוק 1878־ב העצוב[1ז8,01;01'7 311 <ג ר¥01־]18110ןו ^,01:] תונדסהו
 ררושה היישעת,ד־יקוח־רפס ותוא לש תטרופמ תרוקיב זאכ ןתיל רשפא־יאש ןבומכ .הנודנה
 הגיראל תשודח־יתב .1 :ףיקמ קוחה .תואבה תורעהב ,אופיא ,קפתסנ .הילגנאב וישכע
 :זס־ינבמ הלעמל םידלי קיסעהל רתומש ןמזה :היהשכ ןאכ ראשנ לכה טעמכ .[ליטסקט]
 10 :םישנו םיריעצ םישנא ;תבש־בדעב םידבוע ןיא םא ,תועש 6 וא ,םויל תועש 5%
 תשורח־יתב .2 — .תבש־ברעב תועש 6>/2 רתויה־לכלו ,םימי השימח ךשמב םויל תועש
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 תואלקחו הלודג היישעת .10
 יליעפ לש םייתרבחה םיאנתבו תואלקחב תללוחמ הלודגה היישעתהש ,הכפהמה
 קפתסנ ןאכ .ןכמ־רחאל אלא הרואית לע אובל הלוכי הניא — יאלקחה רוצייה
 תונוכמה־ןונגנמב שומישה .תונקסמ המכ לע זומרנו םידקנש ,הרצק הזימרב
 ,*־*היישעתה לעופל םרוג הז ןונגנמש ,תוינפוג תולקת ןתוא בורה לע רסח תואלקחב
 ךיינמברכירתוימה" תא תוברהל ,תודגנתה אללו רתוי המוצע ותלועפ הז דגנכ ךא
 ,קלופוסו ׳גירבמק תויוכיסנב .תוטרפב ןלהל רבדה ררבתיש יפכ — םילעופה ברקב
 המדאה לש החטש תונורחאה םינשה םירשע ךשמב הברהב בחרתנ ,לשמל
 תיסחי התחפה קר אל וז הפוקת ךשמב התחפ תירפכה הייסולכואה ולאו ,תדבועמה
 *תונוכמה תואב תינופצה הקירמאבש תירבה־תוצראב .תטלחומ התחפה םג אלא
 תונתונ ןה ,רמולכ ,חוכבש־הפלחה קר העש יפל םילעופה תא תופילחמו תויאלקחה
 תא השעמל תולשנמ ןניא לבא ,רתוי בחרנ חטש דבעל תורשפאה תא םינרציה ידיב
 םיפתתשמה םילעופה רפסמ 1861 תנשב היה םלוובו הילגנאב .םתדובעמ םילעופה
 סיקוסעה םייאלקחה םילעופה רפסמ ולאו ,1034 ידכ תויאלקח תונוכמ לש ןרוצייב

 .דבלב 1205 ידכ אלא היה אל הדובע־תונוכמו רוטיק־תונוכמב
 ,דכב רתויב תינכפהמ העפשה הלודגה היישעתה העיפשמ תואלקחה םוחתב
 ומוקמב הדימעמו /׳רכיאה" תא — הנשיה הרבחה לש הרצבמ תא הבירחמ איהש
 לא ךכב םיוותשמ רפכה לש וידוגינו םייתרבחה הכפהמה־יכרצ .ריכשה־לעופה תא
 אב רתויב־ילאנויצאריאהו רתויב יתרגישה־ינלצעה לעפמה םוקמב .ריעה לש הלא

 תומייק ךא .ןכל־םדוק היהשמ רתוי 1 ׳סמבש ולאל תונקתה וברקתנ ןאכ .ליטסקטל־אלש
 ןביהרהל םג רשפא םימיוסמ םירקמבו ,ןוהה ילעבל תוחונה ,ללכה־ןמ־תואצוי תולקה ןיידע
 תורדגומ,|/מז0נ±8110{)8] תונדס .3 — .םינפ־יניינעל ןוירטסינימה תאמ דחוימ ןוישרב
 ,םישנ וא םיריעצ םידבוע ,םידלי ןאכ םיקוסעש הדימב ;םדוקה קוחב ורדגוהש ךרדכ בוריקב
 — .הרקמל הרקממ תולקהב בושו ,ליטסקטל־אלש תשורחה־יתב לא רכינ ןפואב תונדסה וושוה
 הלעמל תולעופו םילעופ קר אלא ,םיריעצ םילעופ וא םידלי ללכ םש םידבוע ןיאש תונדס .4
 ,[ס0מ1681;10 \¥0נ±8110ק8] תיב־תונדס .5 — .תופסונ תולקה תולח הז גוס יבגל ! 18 ליגמ
 רתוי דוע תושימג תורדגהה ןאכ > החפשמה תריד ךותב ,החפשמה ינב קר ןהב םיקוסעש
 יאשר חקפמה ןיא טפושה וא רטסינימה תאמ דחוימ ןוישר אלב יכ ,הלבגהה ןאכ תפסונ ןכו
 וררחתשנ — ףוסבו ;רויד־ירדח םג דחאכ םישמשמ םניאש ,םירדח םתואל אלא סנכיהל
 ימוחתב תועצובמ ןה םא ,תופפכ־תיישעו תולמלמ תגירס ,שק־תעילק :חוקיפמ ןיטולחל
 ילארדפה תשורחה־יתב־קוח דצב —ןיידע והירה ,הז קוח לש ויתונורסח ףא לע .החפשמה
 הזה קוחה תאלשהל עדונ דחוימ ןיינע .הז אשונ לע רתויב־בוטה — 1877 סראמב 23־מ ,ץייוושב
 תונורתיה תא רתויב תישחומ הטלבה איה הטילבמש םושמ ,ץייוושבש ל״נה ילארדפה קוחה לא
 לעופו־ןדה ,"ירוטסיה״ה ,ילגנאה דותמה ,ןאכמ :הקוחתה־ידותמ ינש לש םייוקילה תאו
 תיתפרצה הכפהמה לש תרוסמה לע הנבנש ,ילאטנניטנוקה הז — ןאכמו < הרקמל הרקממ
 ןיידע ,תונדסה יבגל ושומישב ילגנאה םיקוחה־רפסש ,הרצ וז ךא .הללכהל רתוי הטונהו

 (.א .פ — .םיחקפמ־רבחב רוסהמ תמחמ — התמ תוא תניחבב ,ללכ ךרדב ,אוה
 אוצמל רשפא ,תילגנאה תואלקחב וב םישמתשמש ,תונוכמה־ןונגנמ לש טרופמ רואית 323
 [גייוושנוארב] .׳ב .דהמ ,םאה .ו ר״ד תאמ "הילגנא לש םייאלקחה תונוכמהו םילכה״ב
 ,תרוקיב אלל — םאה רמ דלוה תילגנאה תואלקחה לש התוחתפתה ךלהמ לע ותריקסב .1856
 ןשוימ ,ןבומכ ,רוביחה) .ןרוואל הד םנואיל רמ לש ויתובקעב — הריתי הדימב

 (.א .פ — .וננמז יבגל
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 יסחיה דרעה־ףדוע לש ורוציי

 ןיבש חמודקה־תיתחפשמה תירבב ערקה .עדומ־יגולונכט שומיש ,עדמב שומישה
 ־יתלבה תויומדה תא תבלשמ התיהש תירב וז ,הרוטקאפונאמהו המדאה־תדובע
 הז ערק איבמו יטסילאטיפאקח רוציי,ד־ןפוא אב — ןתודליב ןהיתש לש תוחתופמ
 הזתניסל תוירמוחה תומדקימה תא רצוי אוה ןמזב־וב םלוא .ותומילש־ומויס ידיל
 וחתפתנש ןהיתויומד דוסי לע היישעתה םע תואלקחה לש הדוחיאל ,הנוילע ,השדח
 ,תינוריעה הייסולכואה לש תכלוהודולדגה לקשמהדוערכה םע .תידדה תודגנתה ךות

 תא ,ןאכמ ,אוה רג1א — םילודג םיזכרמב ריבצמו־םנכמ יטסילאטיפאקה רוצייהש
 םדאה ןיב םידמוח,ד־ףוליח תא אוה עירפמ ןאכמו ,הרבחה לש ירוטסיהה העוגתהדזוכ
 םילכאנה ,המדאה לש היתודוסי־היקלחש ,[םרוגו] אוה עירפמ ,רמולכ ;המדאהןיבו
 — המדאל רוזחל ולכוי אל ,השבלה־יעצמאו היחמ־יעצמא תרוצב םדאה ידי־לע

 םתואירב תא ךלוהו־בירחמ אוה אצמנ ךכב .המדאה ןוירפל הז יחצב עבט־יאנת
 םע דחי ,םלואו .324דחאכ רפכה ילעופ לש חורה־ייח תאו ריעה ילעופ לש תינפוגה
 ־תיעבט ךרדב ווהתנש ,םירמוחה־ףוליח ותוא לש ויתוביסנ תא סרוה אוהש סרהה
 רוצייה לש רידסמ קוחכ ,תויתטישב וממוקלו רוזחל חירכמ אוה — דבלב תירוקמ
 ־ונאמב המו .םדאה לש תמלשומה ותוחתפתהל ,דכרצ־לכ תמאתומ הרוצבו ,יתרבחה
 ־וב רוצייה־ךילהת לש תיטסילאטיפאקה הכיפהה תילגנ תואלקחב ףא ,הרוטקאפ
 יעצמאכ הלגנ הדובעה־יעצמא ;םינרציה לש [היגולוריטראמ] םירוסיה־תליגמכ ןמזב
 הדובעה־יכילהת לש יתרבחה תוויצה ;ולודלידלו ולוצינל ,לעופה לש ותענכהל
 לש םרוזיפ .ותואמצעו ותוריח לש ,תישיאה ותוינויח לש ןגרואמ יוכידכ הלגנ
 ולאו ,םתודגנתה חוכ תא םג רגממ םיבחרנ םיחטש יגפ לע םייאלקחה םילעופה
 ,תינוריעה היישעתב המו .הלא לש תודגנתהה־חוכ תא ריבגמ דיעה ילעופ לש םזוכיר

 הדובעה לש הריתי המרזהו יביטקודורפהר־ווכה תאלעה :ךכ תינרדומה תואלקחב ףא
 תומדקתה לכו .ופוג חדובעה־חוכ לש ולודלידו ונברוח ידי־לע אלא תונקנ ןניא
 אלא ,לעופה תא םטסלל תונמאב תומדקתה קר אל איה תיטסילאטיפאקה תואלקחב
 ־קדפל המדאה לש הנוידפ תאלעהב תומדקתה לכ ;המדאה תא סומחל תונמאב םג
 הברת ץראש לכ .הז ןוירפ לש עבקה־תורוקמ ןברוחב תומדקתה םג איה םיוסמ ןמז
 תירבהדווצרא ןוגכ — הלודגה היישעתה לש עקרב התוחתפתה תוישוא תא ךומתל■
 ךכיפלו .825ןברוחה־ךילהת ותוא לש ותוריהמ לדגת ןכ — תינופצה הקירמא לש

 .חוכ־ישושת םיסנמ םינולמג םיחלפ :םיביוא תונחמ ינשל םעה תא םתא םידירפמ״ 324
 המצע האור ,םיירחסמ םיסרטניאלו םייאלקח םיסרטניאל תגלופמה ,המוא !םימש ומוש
 ,וז תוגלפתה תודמל אל ,היצאזיליביצבו הלכשהב תרדהתמ ,וזמ הריתיו ,המילשו האירב
 ,"םיליגר םירבד" :םראו קרו א ידוד) ."הל תודוה אלא ,תיעבט־יאו תצלפנ תוגלפתה

 — הז גוסמ תרוקיב לש התשלוח תא ףאו הפקות תא ןמזברב חיכומ הז עטק (.119 ׳מע
 .הניבהל דציכ תעדוי הניא ךא ,הבוח־ףכל התוא ןודלו תואיצמב ןודל דציכ תעדויה תרוקיב
 ,1862 ,ד 'דהמ ״.היגולויזיפו תואלקח יבגל השומישב הימיכה״ :גיביל ,הוושה 325
 גיביל ראיתש ,רואיתה ".הונדאה־תדובע לע עבטה־יקוחל אובמ" — ןושארה ךרכה םג דוחיבו
 ויתויוכזמ אוה — עבטה־יעדמ לש הייאדה־תדוקנמ ,תינרדומה תואלקחב ילילשה דצה תא
 ־תוצוצינ םהב אצומ התא — תואלקחה לש היתודלותב םיירוטסיהה וימוכיס םג .תויחצנה
 אלב זיתמו־זיעמ אוהש רעטצהל שי םנמא .תוסג תויועטמ םייקנ םה ןיאש יפ לע ףא ,דוא
 םיעייסמ רתוי־הפוכת השירחו תינשנו־תרזוח הקיחש ידי לע" :וז ןיעכ תורמיא הנוכ
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 רוציי,ד־ךילהת לש ותוויצ תאו הקינכטה תא חתפמ יטסילאטיפאקה רוצייה ןיא
 המדאה תא :1ללכב רשועה תונייעמ תא ןמזב־וב רקרקמ אוהש םע אלא ,יתרבחה

 .דבועה תאו

 ־יקלח לש ןוילעה חטשה שדחתמו לדג ןכו ,םייבובקנה עקדקה־יקלח ךותב ריואה ףוליחל
 ־ילוביש ,הלקנ־לע ןיבהל ןתינ םלואו *רדאה לש ותלועפ לוחל הכירצ םהילעש ,עקרקה
 הב םישמתשמש הדובעה לא ילאנויצרופורפ סחיב דומעל םילוכי םניא םיפסונה הרשה
 אטובמ" — גיביל ףיסומ — ״הז קוח״ ״,הברחב ןטק םחי יפל םה םילוע אלא ,הדש ותואב
 הרוצב ,17 7מע ד ךרכ /׳תינידמה הלכלכה ירקיע״ ורוביחב לימ ,טס /ג ידי לע הנושארל
 סחיב לדג — [03,6161־18 ע3מ1ןכןג8] םיווש םיאנתה ראש םא — עקרקה לוביש, :האבה
 העטומ חוסינ חסנמ לימ רמ) "׳םיקסעומה םילעופה רפסמב לודיגה לא ךלוהויתחופ
 הדיריהש ןןיכמ יכ ,ודראקירדולוכסא לש יקדרדה־קוח לע רזוח אוהשכ וליפא
 יתכלוה —״1116 (1601:0386 01 1116131)01גנ:61*8 61ז1ע10^6^״ םיקסעומה םילעופה רפסמב
 ליבשב הלגתנש ,הז קוה יכ אצמנ בוש ,תואלקחה תומדקתה םע דבב־דב הילגנאב תמדקתמו
 קוחה והז", — (המצע הילגנאב שומישל־ןתינ וניא םינפ־לכילע ,הילגנא ךותבו הילגנא
 ",ךכל םעטה לימל ול עודי היה אלש רחאמ /דמל אילפמ הז ירהו /תואלקחה לש יללכה
 גיבילש ,"הדובע" יוטיבה לש העטומ שוריפמ ץוח (.הרעהו 143 ׳מע ,ן ךרכ ,םש ,גיביל)
 אוהש /׳ידמל אילפמ" םינפ לכ לע הז ירה ,תינידמה הלכלכה האורשמ הנוש רבד הב האור
 הנושארל המסריפש ,הירואית לש ןושארה הרשבמל לימ .טס /ג דמ תא השוע
 דע םינוש םירוביחב הילע רזהו תימס .א לש ותפוקתב ןוסרדנא סמיי ׳ג
 תיירואית לכ) תויתודפסדרדבינגל ןמא ללכב — סותלאמש ן19דז האמה לש התליחתל
 * 1815 תנשב ומצעל התוא סכינ — (השובידסח טאיגאלפ אלא הניא ולש ןיסולכואה
 1817 תנשב האיבה ודראקירש ?ןוסרדנאב תולת־אלבו ןמז ותואב החתיפ טסווש

 ם מ י י ׳ג ש ;רוחס־רוחס ולוכ םלועה תא הרבע ךליאו ןאכמשו ,תיללכה ךרעה־תרות םע רשקב
 םג ,ראשה ןיב ,הילע רזוח ףוסבשו ;יראגלוו ןפואב השריפ (לימ ,טס /ג לש ויבא) לימ
 .טס /ג רמ יכ ,שיחכהל ןיא .ןוחט המקל רבכ ךפהנש רחאל ,יקדרד־ללכ לעכ לימ .טס /ג דמ
 <!111 ע1י0 (!םס־ל ןיטולחל טעמכ ,םוקמילכמ ״האילפמה״ ,ולש הטירוטואה לע הדות בייח לימ

 ,הז ןינזמ
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 תישימח השרפ

 טלחומה ףרעה־ףדוע לש רוצייה
 יסחיה דרעה־ףדועו

 רשע־העברא קרפ

 יסחי דרע־ףדועו טלחומ דרע־ףדוע

 הקיז אלב ,טשפומ ןויד הדובעה־ךילהתב ונד (ישימח קרפ ןייע) הליחתמ
 דומענ םא" :רמאנ םש .עבטל םדאה ןיבש ךילהת תניחב ,תוירוטסיהה ויתורוצל

 —םהינש םיעיפומ בוש ,ותאצות לש הפקשהה־תדוקנ ךותמ ולוכ הדובעה־ךילהת לע

 העיפומ המצע הדובעהו ,רוציי־יעצמא תקזחב — הדובעה־אשונו הדובעה־יעצמא
 לש וז הרדגה" :רומאל המלשה האב 7 הרעהבו ״.תיביטקודורפ הדובע תקזחב
 הדובעה־ךילהת לש הפקשהה־תדוקנ ךותמ הלוע איהש יפכ ,תיביטקודורפה הדובעה
 רבד ".יטסילאטיפאקה רוצייה־ךילהת ליבשב םינפ־םושב הקיפסמ הניא ,טושפה

 .ןאכ חתפלו־ביחרהל ונילע הז

 ומצע לעופ ותוא ירה ,ןיטולחל ילאודיווידניא אוה הדובעה־ךילהתש תמיא־לכ
 ומצעל סכנמ אוהשכ .הזמ הז םידרפתמ םה ךכ־רחאש ,םידוקפיתה תא וידיב זכרמ
 חקפמ ופוג אוה ירה ,תוינויחה ויתורטמ ליבשב ילאודיווידניא סוכינ עבט־יצפח
 עבטה לע לועפל לוכי דיחירבדא ןיא .וילע םיחקפמ םירחא ךכ־רחא .ומצע לע
 םשכ .ומצע לש וחומ חוקיפב ומצע לש וירירש תא אוה ליעפמ ןכ םא אלא
 ־תדובע הדובעה־ךילהת דחאמ ךכ ,דיהו שארה ןיב תודחא תמייק עבטה־תכרעמבש
 תכפהנ ללכבו .תניוע תודגנתה ידכ דע ,תודרפתמ ןה םימיל .םיידידודובעו חומ
 תרצות איה תישענ ילאודיווידניאה ןרציה לש הרישיה ותרצותמ :תרצותה
 וירביאש ,תווצמ םידבוע־רבה לש ,רמולכ ,ללוכ־לעופ לש תפתושמ תרצות ,תיתרבח
 לבקמשמ :ךכיפלו .ונממ קחורמב וא ,הדובעה־רמוחב לופיטה םוקמל ךומסב םידמוע
 לש גשומה בחרתיש חרכהה ןמ ,הלועפ־ףותיש לש יפוא ופוג הדובעה־ךילהת
 .יביטקודורפה לעופה לש ,האשונ לש גשומה בחרתי ףאו תיביטקודורפה הדובעה

 אהי ומצע אוהש ךרוצ ןיא בוש ,תיביטקודורפ הדובע דובעל םדא הצור םא התעמ
 ־םידוקפיתה דחא םישגיש ויד ,ללוכה־דבועה לש הילוח שמשיש ויד ?די ףקונ
 התלעוהש יפכ ,תיביטקודורפה הדובעה לש ,תירוקמה ,ל״נה הרדגהה .ולש םיינשמה
 ,ללוכה־לעופח יבגל תדמוע התותימאב ןיידע ,ופוג ירמוחה רוצייה לש ועבט ךותמ
 .ותודיחיב וירביאמ דחא לכ יבגל דוע הפי החוכ ןיא ךא .תומילש תניחב ןודנה
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 ־יפאקזו רוצייה .תיביטקודורפה הדובעה לש גשומה םצמטצמ ינש דצמ םלואו
 לעופה .ךרע־ףדוע לש רוציי אוה ותוהמ יפל ,דבלב תורוחס לש רוציי וניא יטסילאט
 רציימ אהיש ,ךכב דוע יד אל ךכיפלו .ןוהה ליבשב אלא ומצע ליבשב אל רציימ
 רציימ אוהש לכ יביטקודורפל בשחנ לעופ ותוא קר .ךרע־ףדוע רצייל וילע .ללכב
 הנתינ םא .ןוהה לש ותמרעתשהל שמשמ אוהש לכ ,ןוהה־לעב ליבשב ךרע־ףדוע
 אוה דפס־תיבב הרומ ירה ,ירמוחה רוצייה לש ומוחתל ץוחמ המגודב רוחבל תושר
 דיבעמ םג אלא תוקונית לש םהישאר דבעמ קר אל אוהש לכ ,יביטקודורפ לעופ
 תשורח־תיבב ונוה תא עיקשה ןורחאה הזש .קסעה־לעב רשעתי ןעמל ךרפב ומצע
 וז הקיזב תונשל ךכב ןיא — םיקינקנל תשורח־תיבב ועיקשהל תחת םידומילל
 וכותב ליכמ וניא םינפ־םושב יביטקודורפה לעופה לש גשומהש ,ןאכמ .םולכ־אלו
 ללוכ אלא ,הדובע־תרצות ןיבו לעופ ןיב ,הליעומ־האצות ןיבו היישע ןיבש םחי קר
 םתוח לעופב וב עיבטמה ,תירוטסיה ךרדב הוהתנש ,דחוימב יתרבח רוציי״סהי םג
 תויהל םדאל איה הכרב אל ךכיפלו .ןוהה־ךורעישל רישי יעצמא ותושעל דחוימ
 לש היתודלותב ןדה ,הז ונרוביח לש יעיברה רפסב .הללק אלא ,יביטקודורפ לעופ
 זאמ התאר תיסאלקה תינידמה הלכלכהש ,טורטורפב ארוקה הארי ,הירואיתה
 ךונז .יביטקודורפה לעופה לש עירכמה ויפוא תא ךרע־ףדוע לש רוצייב דימתמו
 לעופה ליבשב התרדגה םג תינתשמ ,ךרעה־ףדוע לש וביט לע התפקשה תינתשמש
 הדובע איה המדאה־תדובע קר יכ ,םיטארקויזיפה םיריהצמ הנה .יביטקודורפה
 ־ףדוע ןיא םיטארקויזיפה ליבשבו .ךרע־ףדוע הסינכמ וז קרש םושמ ,תיביטקודורפ

 .דבלב תיעקרק הטנר לש הרוצב אלא םייק ךרע
 אלא רציימ לעופה ןיא הידעש ,הדוקנ התואל רבעמ הדובעה־םוי תכראה

 — ןוהה ידיב הז הדובע־ףדוע לש וסדכינו ,ותדובע חוכ לש ךרעה ליבשב טנלאויוקא
 הטישל יללכ םיסב שמשמה אוה .טלחומה ךרעה־ףדוע לש ורוציי תא םיווהמ הלא
 הז רוצייב .יסחיה ךרעה־ףדוע לש רוצייה ליבשב אצומ־תדוקנו תיטסילאטיפאקה
 ידכ .הדובע־ףדועו תיחרכה הדובע :םיעטק ינשל ותליחתמ הדובעה־םוי קלוחמ
 ,םידותמב שומיש ידי־לע תיחרכהה הדובעה תא םירצקמ הדובעה־ףדוע תא ךיראהל
 ־ףדוע לש ורוציי .תחפומ ןמזב הדובעה־רכש לש טנלאויוקאה רצייתמ םהידי לעש
 ךרעה־ףדוע לש ורוציי ;הדובעה םוי לש וכראב אלא יולת וניא טלחומה ךרעה
 .תיתרבחה תופעתסהה תאו הדובעה לש םיינכטה םיכילהתה תא לכ־לכמ ךפהמ יסחיה
 אוהו — דחויונב־יטמילאטיפאק רוציי־ןפוא לש ומויק חינמ הז רוצייש ,ןאכמ
 קר חתפתמו תירוקמ־תיעבט ךרדב חמוצ ,ויאנתו ויעצמא ,ולש םידותמה לע ומצע
 תילאמרופה הענכהה םוקמב .ןוהה ידיב הדובעה תענכה לש ילאמרופה סיסבה לע

 .ןוהה ידיב הדובעה לש תישממה התענכה האב
 טחסנ הדובעה־ףדוע ןיא ןהב ,םייניב־תורוצ לע דבלב הזימרב ןאכ ונייד

 ותענכה ןיידע הלח אל ףאו ,הרשי הייפכ ידי־לע במרציימה ךותמ ןירשימב
 .הדובעה ךילהת לע ןירשימב ןוהה ןיידע טלתשנ אל ןאכ .ןוהל הז לש תילאמרופה
 תא םידבוע וא םתכאלמ תא םישועה ,םמצע־תושרב םידמוע םינרצי לש םדצב
 ,רחוסה וא ךשונה המבה לע םילוע ,תורוד־ירודמ יתרוסמ לעפמ־ןפוא יפל םתמדא
 התונוביר .םינרציה לש םדשל תא םיצצומה ,םיליפט■ןיעמ — ירחסמ־ןוה וא ךשגךוה
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 יסחיה ךרעה־ףדועו טלחומה ךרעה־ףדוע לש רוצייה

 ־אטיפאקה רוצייה־ןפוא תא תורשפא־ללכמ האיצומ הרבחה ךותב וז לוצינ־תרוצ לש

 םייניבה־ימיב ןוגכ ',וילא רבעמ שמשל איה הלוכי ינשה דצמש יפ לע ףא ,יטסיל
 — תינרד1מה תיבהדודובע לש המגודה החיכומש יפכ — ,הנורחאלו .םירחואמה

 ,הלודגה היישעתה לש עקרה לע תומיוסמ םייניב־תורוצ םשו הפ תועיפומו־תורזוח

 .רומג הרוצ־יונישב םג םא

 תוענכיה קר תמייק אהתש ,קיפסמ טלחומה ךרעה־ףדוע לש ורוציי ליבשב םנמא
 םג וא ,םמצעל םדוק םידבוע ויהש םינמוא. ,לשמל ;ןוהל הדובעה לש תילאמרופ
 לש רישיה חוקיפה תורמ לא םיריכשדכילעופכ התע םירבוע ,ישאר־ןמואל םירזועכ
 םישמשמ יסחיה ךרעה־ףדוע רוצייל םידותמה דציכ ,וניאר ינשה דצמ ךא ;ןוהה־לעב
 הדובעה־םוי תכראהש אלא דוע אלו .טלחומה ךרעה־ףדוע לש ורוצייל םידותמ תחאכ
 טלתשנשמ :ללכבו .הלודגה היישעתה לש תינייפואה הדלותכ ונל התלגנ לובג אלל
 לע טלתשנשמ ןכמ רתויו ,םלש רוציי־ףנע לע דחוימב־יטסילאטיפאקה רוצייה־ןפוא
 לש ורוצייל דבלב יעצמא שמשלמ קסופ אוה בוש ,םיעירכמה רוצייה־יפנע לכ
 תטלשה ,רוצייה־ךילהת לש תיללכ הרוצ השענ אוה התעמ .יסחיה ךרעה־ףדוע
 ךרעה־ףדוע לש ורוצייל דחוימ דותמכ לועפל ךישממ אוה ןיאו .תיתרבח הניחבמ

 ויה אל ןאכ דעש ,תוישעת שבוכ אוהש לכ ,תישאר ז הלא םיאנתב אלא יסחיה
 .ותוטשפתה־ותלומעתב — רמוא הווה ,דבלב תילאמרופ תופיפכ אלא ןוהל תופופכ

 יוניש םע הכפהמ ןהב לוחל הדימתמ ,ותורמל רבכ תונותנה ,תוישעתהש לכ ,תינשו
 .רוצייה לש םידותמה

 ןיבל טלחומ ךרע־ףדוע ןיב הנחבההש ,המוד תמיוסמ הפקשה־תדוקנ ךותמ
 בייחמ אוה ןכש ,אוה טלחומ יסחיה ךרעה־ףדוע .תיעטומ אלא הניא יסחי ךרע־ףדוע
 לעופה לש ומויקל שורדה הדובעה־ןמז לע רתי ,הדובעה־םוי לש תטלחומ הכראה
 ־יטקודורפ לש התוחתפתה בייחמ אוה ןכש ,יסחי והירה טלחומה ךרעה־ףדוע .ומצע
 קלח לע ודימעהלו יחרכהה הדובעה־ןמז תא םצמצל תורשפא ןתתש ,הדובעה־תויב
 ,ךרעה־ףדוע לש ותעונת לע תעדה תא ןתינשמ ,םלוא .הדובעה־סוימ דבלב דחא

 ־אטיפאקה רוצייה־ןפוא םעפ םקוהשמ .ךהדנייה לש ןיע־תיארמ התוא תמלענ בוש
 ןיבל טלחומ ךרע־ףדוע ןיבש לדבהה שגרומ בוש ,יללכ רוציי־ןפואל ךפהנו יטסיל
 .ללכב ךרעה־ףדוע לש רעשה תא תולעהל הפיאשה תמייקש לכ — יסחי ךרע־ףדוע

 םינותנ םא :הרירבה ינפל םידמוע ונא בוש ,וכרע יפל םלושמ הדובעהדדוכש ,חיננ
 לש רעשה ןיא ירה ,הניקתה התויביסנטניא תגרדו הדובעה לש יביטקודורפה־חוכה
 ,ינש דצמו .הדובעה־םוי לש תטלחומ הכראה ידי־לע אלא האלעהל ןתינ ךרעה־ףדוע
 האלעהל ןתינ ךרעה־ףדוע לש רעשה ןיא בוש ,הדובעהדכוי לש לובגה ןותנ םא
 ־ףדועו תיחרכה הדובע םהש ,הדובעה־םוי לש ויקלח ירועישב יסחי יוניש םע אלא
 — הדובעהדווכ לש וכרעמ הטמל דריי אל הדובעה־רכשש — הז רבדו ;הדובע

 .התויביסנטניאב וא הדובעה לש תויביטקודורפב יוניש ,לוחיש ,שארמ־חיגמ

 אוהדמויקל םישורדה היחמה־יעצמא תא רצייל ידכ ,ונמז לכל לעופה קוקז םא
 ןיא םא .םירחא ליבשב דכש־אלב דובעל ןמז ול רייתשמ ןיא בוש ,ועזג םויקלו
 לש הז יאנפ לעופה לש ותושרב ןיא — הדובעה־תויביטקודורפ לש תמיוסמ הגרד
 ףאו ,ןוה־ילעב ןיא אליממו ,הדובע־ףדוע ןיא — ןמז לש וז הרתי ןיא םא !ןמז
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 ילעב לש דמעמ ןיא :רוציקב ,םיילאדואיפ־םינודא ןיא ,םידבע־ילעב ןיא
 .1לודג שוכר

 זותואב קד םלואו ,ךרעה־ףדועל יעבט סיסב לע רבדל תושר הנתינש ירה
 ומצע לעמ קורפלמ דחא םדא בכעמ היהיש יעבט גייס ןיאש ,דבלב תיללכ תועמשמ
 עבט־ילושכמ ןיאש םשכ ,ורבח לע הליטהלו ומצע ולש ומויקל השורדה הדובעה תא
 ■*1םירחא לש םרשבב םנוזמל שמתשהלמ הלא םדא־ינב ובכעיש ,לשמל ,םיטלחומ
 התואב — םשו הפ רבדה עריאש יפכ — ןירותסמ־ייומיד םינפ םושב ךורכל ןיא
 ךותמ םמצע ולעה םדא־ינבש רחאל קר .תירוקטה־תיעבטת הדובעהדוויביטקודורט
 תמיוסמ הגרד הגישה רבכ םתדובעש רחאל ,רמוא הווה ,םינושארה תוימהבהייבצמ
 השענ הז לש ותדובע־ףדועש ,הלאכ תוביסנ תולחו־תולוע — ,תיתרבח הדובע לש
 ¬קודורפה תוחוכה םה םירעצימ קר תוברתה לש היתולחתהב .ורבח לש ומויקל יאנת
 םע םיחתפתמה ,םיכרצה םג םירעצימ ךא ,םדאל ול ונקנש הדובעה לש םייביט
 .אלא ןיא תישאד־תופוקת ןתואב :דועו .קופיס ותוא ידי־לעו םקופיסל םיעצמאה

 — םירחא תדובע לע םייחה הרבחה־יקלח לש טועימ־תמחמ־תלטובמ היצרופורפ
 יתרבחה תויביטקודורפה־חוכ תומדקתה םע .םירישי םינרצי לש ברה ןומהה תמועל
 לע חמוצ ןוהה סחי :בגא .2סחיבו טלחומב וז היצרופורפ הלדג הדובעה לש
 .הדובעה־תויביטקודורפ .ךשוממ תוחתפתה־ךילהת לש הדלות אוהש ,ילכלכ עקרק

 עבטה תאמ הנתמ הניא ,תידוסי אצומ־תדוקנ ןוהה־םחיל ול תשמשמה ,היוצמה
 .םינש־תואמ יפלא הפיקמו־תללוכה הירוטסיה תאמ אלא

 — יתרבחה רוצייה לש ,רתוי וא תוחפ ,תחתופמה תומדה ןמ ונתעד חיסנ םא
 לע דימעהלו־רוזחל רשפא הלא לכ .עבט־יאנתב הדובעה־תויביטקודורפ הכורכ בוש
 םיינוציחה עבטה־יאנת .ותוא בבוסה עבטה לעו ,דכו עזג ןוגכ ,ומצע םדאה לש ועבט
 ,רמולכ ,היחמ־יעצמאב עבטה רשוע :םילודג םיגוס ינשל תילכלכ הניחבמ םיפעתסמ
 :ןוגכ ,הדובע־יעצמאב עבטה רשועו ;םימיו תורהנב םיגד לש עפש ,המדאה תוירופ
 ,דכו םחפ ,תוכתמ ,םיצע ,תוניפס תעונתל םינתינה תורהנ ,םיינויח םימ־ילפ©
 ־תוגרדב ,עבטה־רשועל ןושאר גוס לש ולקשמ עירכמ תוברת לש היתולחתהב
 הילגנא תא ,לשמל ,הוושנו ואוב .ינש גוס לש ולקשמ עירכמ תונוילע תוחתפתה

 .רוחשה םיה לש ףוחה־תוצראל קיתעה ןמזב תנירוקו אנותא תא וא ,ודוהל
 לככו ,םקופיסב רומג חרכה שיש ,םייעבטה םיכרצה לש םרפסמ טעומש לככ
 ,הדובעה־ןמז טעומ ןכ ,םילקאה ביט חונו ,המדאה לש תיעבטה התוירופ הלודגש

 ¬קודורפב יולת ,ומצעל דחוימ דמעמ תקזחב ,םיטסילאטיפאק־םילעב לש םמויק םצע" 1
 הקיפסמ ,דתיה אל וליא" (.206 דנע ,״דכו הקולחה לע הסמ״ :י י ז מ א ר) ״.הדובעה תויביט

 ".שוכר לכ םייק היה אל בוש ,אוה־ויתונוזמ תא רצייל ידכ אלא םדא לכ לש ותדובע
 (.15 ,14 דנע ,״דכו תונרקה תטיש לע םירוהרה״ :ן ו ט ם נ ו ו א ר)

 — םדא־ילכוא םינוילימ העברא תוחפל דוע םייח ,רצק ןמז ינפל השענש בושיח יפל א1
 .ורקחנ רבכש םלועה־יקלחב קר

 האממ םיקלח 99 — ,לעופל לכה טעמכ ךייתשמ הקירפאב םיארפה םינאידניאה לצא״ 2
 ל׳ש ויתונורתי") ".2/3 אל וליפא לבקמ לעופה ןיא הילגנאב .הדובעה ןובשח לע םיפקזנ

 (.73 דנע ,״דכו תיחרזמה ודוה רחס
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 יסחיה ךרעה־ףדועו טלחומה דרעה־ףדוע דש רוצייה

 לדגתש לוכי ןכ :רמוא הווה .ולש היצקודורפרלו ןרציה לש ומויקל יזזרכהה
 סורודויד ריעה רבכו .ומצע תבוטל ותדובע לע םירחא תבוטל ותדובע תפסות
 תוטעומ המכו םתדובע תטעומ המכ ,רפוסי יכ ןמאיי אל" :םינומדקה םירצמה לע
 לכמ רתויב טושפ לישבת םליבשב םילשבמ םה .םהידלי ךוניח לע םהיתואצוה
 רשפאש ,סוריפפהדדנק לש ןותחתה הצקה תא םתוא םיליכאמ םה ףא ;דיב אבה
 םתצקמו םייח םתצקמ ,םימגאה־יחמצ לש םינקהו םישרשה תא ןכו ,שאב ותולקל
 ,םרועל דגב אללו םהילגרל לענ אלל םיכלהתמ םידליה בור .םייולק וא םילשובמ

 20־מ רתוי אל לכה־ךסב םהירוהל םינבה לודיג הלוע ןכ־לעו .חונה ריוא,ד תמחמ

 ךכיפלו .םירצמב הייסולכואה ךכ־לכ הבורמש ,רקיעב רבסומ ךכב .םינומכרדא
 ןיינבה־ילעפמ םלואו .3"םילודג םיניינב הברה ךכ־לכ םיקהל םהל היה רשפא
 ,הב רשא הייסולכואה ףקיה ללגב ךכ לכ אל ומקוה הקיתעה םירצמ לש םילודגה

 םשכ .הלודג היצרופורפב הדובעה תושרל הדמע הייסולכואהש הז ללגב ומכ
 יחרכהה הדובעה־ןמז טעמיש לככ ,הדובע־ףדוע רתוי קפסל לכוי טרפה־לעופהש
 שורדה הכותב קלח ותוא טעמיש לככ :םילעופה תייסולכוא יבגל ךכ — וליבשב
 תושרל דומעיש הכותב רחאה קלחה לדגי ןכ ,םייחרכהה היחמה־יעצמא לש םרוצייל

 .תרחא הדובע

 ורועיש הנתשי בוש ,יטסילאטיפאקה רוצייה לש ומויק רבד םעפ חנוהשמ
 התוירופב דוחיבו ,הדובעה לש םייעבטה םיאנתב םייונישה םע ךרעה־ףדוע לש
 .הדובעה־םוי לש וכרא ןותנ ףאו תודמוע ןניעב תוביסנה ראש םאב — המדאה לש

 רתויב־הרשכה איה דתויב־היירופה המדאה יכ ,ךפיהה תא ןאכמ קיסהל ןיא ךא
 .עבטב טולשי םדאהש ,בייחמ הז רוציי .יטסילאטיפאקה רוצייה־ןפוא לש ולודיגל
 ודמלל קונית םיקיזחמש ךרדכ ודיב םדאה תא קיזחמ" הדימה־לע־רתי ןזבזב עבט
 םילקאה אל .4יעבט חרכהל םדאה לש ותוחתפתה תא השוע וניא הזכ עבט ."הכילה
 אל .ןוהה לש ותרוכמ אוה — גזוממה רוזאה אלא הייחמצה תעפש לע יפורטה
 היתוריפ לש םינוגה יובירו הילדבהל־תופעתסה אלא המדאה לש תטלחומה התוירופ
 תא םינברדמה םהו ,תיתרבחה הדובעהיתקולחל יעבט דוסי םישמשמה םה םייעבטה
 אהיש — יורש אוה םהב עבטה־יאנת לש םהיתורומתו םהיתופילח תמחמ — םדאה
 ךרוצה ,ותדובע־ינפואו ותדובע־יעצמא תא ,ויתונורשכ תא ,ומצע לש ויכרצ תא ןווגמ
 ונסרל וא וסכנל ,ולכלכלו וב לפטל ,עבטה־תוזוממ חוכ לע יתרבח חוקיפ חקפל

 .80 קרפ ,ן רפס ,״תירוטסיה הירפס״ ם ו לוקיס םורודויד 3
 תא השוע אוה ירה ,תלעות־איבמו דואמ־דע דבכנ ותויהב ,(יעבטה רשועה) ןושארה"
 ,עדמ ,תונרע עיגפמב שרוד ינשה ולאו .תוטיהל ינימ לכל ןותנו האגתמ ,הגאד־רסח םעה
 *דהס לש ןזאמה וא .ץוח־רחסמ י״ע הילגנא לש הרצוא") ".תינידמ הנובתו יתונמא רש1ב
 םסרפתנו ,ןודנולמ רחוס ,ןאמ םאמות ידיב בתכנ .ונרצוא ליבשב קוחה אוה ונלש ץוחה
 לוכי יניא ףאו" (.182 ,181 ׳טע ,1669 ןודנול ״.ןאמ ןו׳ג 1נב ידי־לע ללכה תבוטל וישכע
 ,תאזכ ץרא ינפ לע תכלשומ אהתש וזמ הלודג הללק הלוכ המוא ליבשב ימצעל ראתל
 היה אל םילקאהו ,ומצעמ הבורמ הדימב הב השענ היה תונוזמו םויק יעצמא לש רוצייהש
 .דחא דצל תוינוציק םג ןכתיתו ...הסחמלו שובלמל הגאד טעמ אלא ,השרמ היה אל וא ,שרוד
 תוריפ תרציימה המדאמ תוחפ אל העורג ,הדובע ידי־לע תוריפ תאשל תלגוסמ הניאש ,המדא
 (.10 ׳טע ,1767 ןודנול ,״רכו םויכ הובגה ריחמה ןיינעב הריקח״) ״.הדובע לב אלל עפשב
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 יסחי ךרע־ףדועו טלחומ ךדע~ףדוע .14

 עירכמ דיקפת אלממ הז ךרוצ —לודג הדימיהבקבו םדא־ידיב םילעפמ תמקה ך1ת
 ,הידדאבמולב ,5םירצמב םימה־רדסה שמשי ךכל המגודכ .היישעתה לש היתודלותב

 תקפסמ תויתוכאלמ תולעת ידי לע האקשההש ,דכו סרפ הדוה וא .ב״ליכו דבאלו,דב
 לבזה תא םג ףחסה םע דחי האיבמ אלא םייחרכהה םימה תא קר אל המדאל

 ןוטלש ימיב היליציסבו דרפסב היישעתה לש החירפה דוס .םירהה ןמ ילארנימה
 .6לועיתה — היה םיברעה

 תא אלו תורשפאה תא אלא םלועל תנתונ הניא עבטה־יאבת לש םתכרב
 .תרצותח־ףדוע לש וא ךרעה־ףדוע לש :רמוא הווה ,הדובעה־ףדוע לש תואיצמה
 תקפסמ הדובע לש הפוג תומכ התואש ,םימרוג הדובעה לש םינושה עבטה־יאנת
 םיאנתה דאש לכ םא :רמוא הווה % 7םיכרצ לש תונוש תויומכ תונוש תוצראב
 יףד1ע לע םיעיפשמ וללה ןיא .יחרכהה הדובעה־ןמז הנוש ירה ,הלאל הלא םימ1ד
 הלוכי ןאכמש ,לובגהדודוקנ תא םה םיעבוק ,רמולכ ,יעבט גייס תניחב אלא הדובעה

 ותוא ךלוהודחסנ ,היישעתה תמדקתמש הדימבדמ .םירחא ליבשב הדובעה ליחתהל
 תושר ומצעל הבוק לעופה ןיא הב ,הפוריא־ברעמ לש הרבחה ךותב .יעבט גייס
 ,םשפנב תומדל תוירבל םהל לק ,הדובע־ףדוע לש ריחמב אלא ומויק ליבשב דובעל
 ,חקב םלוא .8תרצות־ףדוע תולעהל וז הלוגס הדילמ םדאדודובעב הב העובט יכ
 לדג וגאסה־ץעש םוקמ ,היסא לש סוגלפיכראב םייחרזמה םייאה יבשות תא ,לשמל
 ,וכרצ־לכ לשבתנ ודשלש וחכונו ץעב רוח םיבשותה ודדקש רחאל" .רעיב ארפ

 הימונורטסאה תא רציש אוה — סולינה תעונת לש היתופוקת תא בשחל ךרוצה 5
 הנפמה תדוקנ" .הדיב תואלקחה תלהנהש ,םינהוכהדוכ לש הנוטלש תא רצי הז םעו ,תירצמה
 םיבייח ןכ לעו ,סולינה תואיג הליחתמ זאש ,הנשה ךותב ןמזהדודוקנ תשמשמ שמשה לש
 םיכירצ — הנשב הנפמדודוקג התוא .״הריתי הגאדב הנושארה וז לע רומשל םירצמה ויה
 שפחל ויה םיסונא ןכילעו .תויאלקחה םהיתולועפ תא היפל ןווכל ולכויש ,התוא עובקל ויה
 לעש תוכפהמה רבדב היגוס" :ה י ו ו י ק) ״.תרזוחה התעפוה ליבשב טלוב תוא םימשב

 (.141 ׳מע ,1863 סיראפ ,רפה תאצוה ,״ץראה ינפ
 'רשקיירסח ,םינטקה רדצייה־יפוג לע ינידמה ןוטלשה־חוכ לש םיירמוחה תודוסיה דחא 6
 קרפ ועדי םימלשומה ודוה יטילש .םימה תקפסא לש רדסהה היה — ודוהב דשא ,ףוריצו
 ותמש ,1866 תנש לש בערהדוקוצמ תא אלא ריכזנ אלו .םילגנאה םהישרוימ רתוי הז ןיינעב

 .לאגנב לילגב רשא הסירוא זוחמב םידוה ןויליממ רתמ הב
 עפש ותואב םייחייכרצימ לש רפסמ ותוא תוקיפסמ ויהיש ,תוצרא יתש דל ןיא" 7
 תוניתמה דא רמוחה יפל ,םיתחופ וא םיברתמ תוירבה לש םהיכרצ .הדובע לש תומכ התואבו
 תיעוצקמה הלועפה לש ילאנויצרופורפה רועישה :ןאכמ ;םייח םה דב םילקאה לש
 ןכתיי אל — חרכהב ,הב קוסעל םיבייח תונוש תוצרא יבשותש ,(!)!*סעסנדבסמ 0111*3<16)
 * רוקהו םוחה תוגרד ידי־לע םאייתלב ,יב1שה תגרד תא עובקל תורשפא ןיא ףאו ,הווש אהיש
 רפסמ ליבשב תשרדנה ,הדובעהדוומכ יפ ,תללוכה הנקסמה תא ןאכמ קיסהל ,אדפיא ,רשפא
 ןכש ;םימה םימילקאב דתויבדדתוהפו םירק םימילקאב רתויבדדלודג ,םישנא לש םיוסמ
 דוביע רתיל הקוקז המדאה םג אלא ,םישובלמ רתויל םיקוקז םישנאהש דבלב אל םינושארב
 ,1750 ןודנול ״.יעבטה תיברהירעש תא םיעבוקה םימרוגה רבדב הסמ״) ״ םיבודהאב רשאמ
 םוי הקל ןאכמ .יםאמ .י אוה ,הפוקתדדתופה ,הז ימינ1בא רוביח לש רבחמה (.60 ׳מע

 .1לש תיברהיתיירואית תא
 חרזאה לש ויתובוחו ויתויוכז לע הנמנ הז ףאש ,המדב) "חרכהה ןמ הדובע לכ" 8

 .(ן ו ד ד ר פ) ".ףדוע ריאשתש" ([(11־0118 61 4670!ע8 (11101107611]
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 יסחיה ךרעה־ףדועו טלחומה דרעה־ףדוע לש רוצייה

 ,דשלה תא ונממ םידרגמ !םיעטק המכל ותוא םיקלחמו ץעה תא םיתרוכ םה ידה

 וכרצ־לכ יואר וגאס־חמק םהינפל בושו — םימה תא םיננסמו םימב ותוא םיבברעמ
 ירה .ג״ק 300 דע 250 ןתונש שיו ,ג״ק 150 דחא ץע הלעמ ללכ ךרדב .שומישל
 וניתומוקמבש ררדכ ,1מחל תא וכותמ םרופו רעיה לא םדא סנכנ תומוקמה םתואבש
 12־ל קוקז היסא־חרזמב םחל־םרופ ותואש ,חיננ ".0הקסהל וצע תא םדא תרוכ

 — ז ןירשימב עבטה תכרב ול תנתונ המו .ויכרצ לכ קופיס םשל עובשב הדובע תועש

 תשרדנ ירה ,ומצעל יביטקודורפ שומיש ןהב שמתשיש ידכ .הברה יאנפ־תועש
 הדובע־ףדוע ליבשב ןהב שמתשיש ידכו !תוירוטסיה תוביסנ לש המילש הכרעמ
 ,יטסילאטיפאק רוציי םש ונקית ילמליא .ץוחה ןמ הייפכ תשרדנ ,םירחא תבוטל
 תא ומצעל תונקל לכויש ,עובשב םימי 6 דובעל סונא היה הז ץימא רוחבו רשפא
 דבוע אוה המ־ינפמ ,ונל הריבסמ עבטה־תכרב ןיא .דחא הדובע־םוי לש תרצותה
 קר .הדובע־ףדוע םימי 5 וישכע קפסמ אוה המ ינפמ ,רמולכ ,עובשב םימי 6 וישכע
 דחא םוי לע דמוע וליבשב יחרכהה הדובעה־ןמז המ־ינפמ :הריבסמ איה תאז
 וזיא ךותמ הלוע ותרצות־ףדועש ,ךכ רבדה ןיא םינפ םושב םלוא .דבלב עובשב

 .הדילמ םדא־תדובעב הב העובטה תירותסמ הלוגס

 ,ונייה ,תירוטסיה תוחתפתה ךותמ ואבש ,הדובעה־לש רוצייה־תוחוכ המו
 ־תוחוכ תויהל ונילע המוד לכה — עבטב־םייולתה תוחוכה ךכ ,םייתרבחה תוחוכה

 — .וכותב העלבנ הדובעהש ,ןוהה לש םייביטקודורפ

 אוה .ךרעה־ףדוע לש ורוקמ תלאשב ותעד דירטמ אוה ןיא םלועמ ודראקיר
 ויניעב בשחנה הז ,יטסילאטיפאקה רוצייה־ןפוא לש וכותב עובטה רבדבכ ךכב קסוע
 לש תויביטקודורפה לע רבדמ אוהש םוקמ לכ .יתרבחה רוצייה לש תיעבטה ותרוצל
 הביסה תא אלא ,ךרע־ףדוע לש ותואיצמל הביסה תא הב שפחמ אוה ןיא ,הדובעה
 ¬קודורפה חוכה יכ ,םיברב הזירכה ולש הלוכסאה ולאו .הז לש ורועיש תא תעבוקה

 לכמ .(ךרעה־ףדוע :ירק) חוירה לש ותווהתהל הביסה אוה־אוה הדובעה לש יביט
 םירצותה ריחמב הרתיה ,םדידל !םיטסיליטנאקרמה תמועל ןאכ תומדקתה םוקמ
 .םכרעמ הלעמל םירצותה תריכמ ךותמ ,ןיפילחה ךותמ תעבונ םרוצייל תואצוהה לע

 .התוא הבשיי אל ךא ,היעבה תא הפקיע קר ודראקיר לש הלוכסאה םג ןכ יפ לע ףאו

 רוקח־קימעהל דואמ ןכוסמ יכ ,ןוכנה שוחב הלא םינגרוב הלכלכ־ימכח ונוחנ ןכא
 םא ,רמאנ המ םלוא .ךרעה־ףדוע לש ורוקמ רבדב וז דקומיתייעבב הדימה־לע־רתי
 ודובכ תרדהב ריהצמו לימ טראויטס ןו׳ג רמ אב ודראקיר רחאל האמה תיצחמב
 תוקמחתהה־יצורית לע העורג הרזח רזוח אוהש םע ,םיטסיליטנאקרמה לע ונורתי תא

 ז ודראקיר תנשמ לש םינושארה הינחטש יפב רשא םיבובנה
 שורדש הממ רתוי תרציימ הדובעהש ,חוירה תביס יהוזו" :רמוא לימ
 םג ףיסוהל לימ הצור םלוא !ןשונ־ןשי ןומזפ רשאמ רתוי אל ןאכ דע ״.התקזחהל
 ,חויר הלעמ ןוההש ,רבדה תביס :היעבה תרוצ תא תונשל םא ,וא" :ולשמ והשמ

 ןמזה ןמ רתוי םימי םיכיראמ הדובע־ילכו םירמוח ,םידגב ,תונוזמש ,ךכב איה
 לש םהימי ךרואב הדובעה־ןמז ךרוא ןאכ לימל ול ףלחתנ ."םרוצייל שורד היהש

 .148 דבע ,1854 גיצפייל ,׳ב הרודהמ ,״םדאהו םיחמצה ,ץראה״ :ואש .פ
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 יסחי ךרע־ףדועו טלחומ ךרע־ףדוע .14

 דחא םוי קר םימייקתמ וידצותש הז ,הפואה לכוי אל םלועל וז העד יפל .וירצות
 וירצותש ,תונוכמל־ןתשרח חיורמש חויר ותוא ויריבש־וילעופמ איצוהל ,דבלב
 רתוי םימייקתמ םירפיצ־ינק ויה אל ילמליא :יאדו .רתויו הנש םירשע םימייקתמ

 .םינק אלב תויחל תוצלאנ םירפיצה ויה בוש ,םתיינבל שורדה ןמזה ןמ
 :םיטסיליטנאקרמה לע ונורתי תא עובקל אב והירה ,וז דוסי־תמא לימ עבקשמ
 ךותמ אלא ,ןיפילזזה לש יעראזו־זורקונה ךותמ אב חוידה ןיא יכ ,אופיא ,םיאור ונא"
 ורציימש הז אוה םלועל הנידמב יללכה חוירהו ;הדובעה לש יביטקודורפה חוכה
 אל וליא ,לח אלש ןיבו ןיפילח־השעמ לחש ןיב ,הדובעה לש יביטקודורפה חוכה
 דימת ךא ,רכממ אלו חקימ אל םלועב ויה אל ,תוקוסעתה תקולח תמייק התיח
 רוצייל םייללכה םיאנתה הלא—רכממו חקימ ,ןיפילח :עמשמ ".חויר םייק דוע היה
 חוירת םייק דוע דימתו ,דבלב םייערא םירקמ אלא םניא ןאכ — יטסילאטיפאקה

 !הדובעח־חוכ לש רכממו חקמ ןיאב םג
 ףא ,םתדובע רכשמ רתוי 20% םירציימ םללכב הנידמכ םילעופה םא״ :דועו
 ,דחא דצמ — ״.היהיש .דמ תורוחסה לש םיריחמה רעש היהיו — 20%,ויהי םיחמח
 םילעופ םא ןכש ,רתויב החילצהש [םילמ־לפכ] היגולוטואט םושמ ןאכ שי ירה
 וסחייתי אליממ ירה ,20% לש ךרע־ףדוע םיטסילאטיפאקה םהילעב ליבשב םירציימ
 ,איה הרומג תועט ינש דצמ .100:20 סחיב םילעופה לש ללוכה רכשה לא םיחודה
 םיבשחנ םיתמהש םושמ ,ןכמ־תוחפ תויהל וכרטצי םלועל ״.20% ויהי״ םיחורהש
 ,שאדמדמקשה ןוהה לעבש ,אהי .הערפמכךתינה ןוהה לש ללוכה־םוכסח לא סחיב
 רעשה ,חדובע־רכשב ש״יל 100 ,רוציי־יעצמאב ש״יל 400 ןהמ ,ש״יל 500 ,לשמל
 ,500 : 20 לש סחיב היהי חוירה־רעשש ירה ,החנהה יפכ ,20% אהי ךרעה־ףדוע לש

 .20%, אלו ,4% ,רמולכ
 תונושה תוירוטסיהה תורוצב שרוד לימ דציכ ,הריהזמ המגוד האב ךכ רחא
 ,םוקמ לכב טלושה ,םירבדה־בצמ ותוא ירפס לכב ינא חינמ", :יתרבחה רוצייה לש
 ,תוערפמה לכ תא ןתונ ןוהה־לעבש ,רמולכ ;*םיטעומ ללכה ןמ םיאצויל טרפ
 בצמ םוקמ לכב תוארל םיצורש ,הרזומ תיטפוא הילשא ".לעופה לש ומולשת.תוברל
 לימ .האלה ךא !ללכה ןמ אצוי םויק אלא ץראה־רודכ .לע םייק וניא הכ־דעש
 אוהש ,ימינפ חרכה הז ןיא" :רמואו הדומ אוהש ,ךכ ידכ דע וילע בוט ובל
 לבקל ידכ רוצייה רמג דע ןיתמי לעופהש רשפא" .הברדא ".ןכ השעי [ןוהה־לעב]
 לכל ןיתמי ילואו ;דבלב םיכרצ קופיס לע הלועה ותדובע־רכשמ קלח ותוא לכ

 תא םגריתש ,ןוסלאינד לא .1878 רבמבונב 28״מ ובתכמב סקראמ ןייצמש יפב *
 סיווהזנ סיטסילאטיפאקהו םילעופהש" :טפשמה תא ןאב סינכהל שי — תיסורל "לאטיפאקה"
 ינש" ;ףיסומ םקראמ .התומילשב האבוה אל הטאטיצה ."ולאונ ולא םידרפו תודמעמ

 הב דעש ,בצמ םוקמ לכב תוארל םיצורש ,הרזומ תיטפוא הילשא, :םהו ,םיאבה םיטפשמה
 אבה טפשמהו ,קוחמל שי — ׳.האלה ךא !ללכה ןמ אצוי םויק אלא ץראה־רודכ לע םייק וניא
 ךכש טלחומ חרכה ןיא יכ ,הדומ אוהש ,ךכ ידכ דע בל־בידנ לימ רמ :ךכ אהי םהירחא
 םיטסילאטיפאקהו םילעופה היפלש ,תילכלכ הטיש התואב אל וליפא — םירבדה ינפ ויהי

 ".םידרפנ תודמעמ םיווהמ
 ,ךכב ןיא — לימ לשמ ןודנה טפשמה יבגל הנוכנ הניא ,הקחמל שי רשא ,הרעההש

 (.ל .א .מ ש״ע ןוכמה לש תכרעמה הרעה) .תיללכה התובישחמ עורגל ידכ ,ןבומכ
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 יסחיה ךרעה־ףדועו טלחומה ךרעה־ףדוע יש רוצייה

 .יעראה ומויק ליבשב הקיפסמ הדימב םיעצמא ודיב ויה ילמליא — הדובעה־רכש
 קפסמ אוהש םע ,קסע ותואב שממ טסילאטיפאק וז הניחבמ לעופה ירה ןכ םא ךא
 לימ היה יאשר תושר התואב ".קסעה לש ומויק ךשמהל השורדה ןרקה ןמ קלח
 תא םג אלא ותייחמ־יעצמא תא קר אל הערפמב ומצעל קפסמ לעופה םאש ,רמול
 אוה ינקירמאה רכיאה :וא .ומצע לש ריכש־לעופ םצעב והירה ,ותדובע־־יעצמא

 .רז ןודא תבוטל אלו ומצע תבוטל קר הייפכ־תדובע דבוע אוהש םע ,ומצע לש דבנז
 יטסילאטיפאקה רוצייה־ןפוא יכ ,םיתפומבו תותואב ,וז ךרדב לימ חיכוהש רחאל
 ידמל ינקסמ אוה ירה — םלועל םייקתהל היה ךירצ תאז לכב ,םייק היה אל וליפאו
 ןושארה הרקמב םגו" :םייק אוה םא םג ,םייק וניא הז רוציי־ןפואש ,חיכוהל ידכ
 ונידיב שי (ומויק־יכרצ לכ תא ריכשה־לעופל הערפמב־ןתונ ןוהח־לעבשכ ,רמולכ)
 םע ןכש .(ןוה־לעב תקזחב ,רמולכ) וז הפקשה תדוקנ ךותמ לעופה תא תוארל
 ךתונש ימכ ותוארל רשפא ירה ,(!)קושה ריחממ הטמל ותדובע תא םרות אוהש

 תואיצמבו . *'׳ ״דכו תיבר ףוריצב הרזח ולבקמו (ו)שרפהה תא וקיסעמל הערפמב
 לע ,םנח דכו עובשה ךשמב ותדובע תא ןוהה־לעבל הערפמב־ןתונ לעופה שממ־לש
 הז רבד השוע ,לימ לש ותעדל ?קושב־הריחמ תא ףכו עובשה ףוסב לבקל תנמ
 ,לכותו ;הארית העבגכ רפע־תמירע ףא חוטשה רושימב !ןוה־לעבל לעופה תא

 ־ילודג" לש םתמוק־רועיש יפל ונימיב תונגרובה לש התויחטש תא דומל ,אופיא
 .הלש "הבשחמה

 רשעדדשימה קרפ

 *־ןרעה־ףדועבו הדובעה־חוכ לש וריחמב םירועיש־ייוניש

 הדימב — םייחרכהה היתמה־יעצמא לש םכרע יפל עבקנ הדובעה־חוכ לש וכרע
 םא — הנותנ הלא היחמ־יעצמא לש םתומכ .עצוממה־לעופה ליבשב — תלבוקמה
 שי ךכיפלו ,תמיוסמ הרבח לש תמיוסמ הפוקתב — תונתשהל הלולע םתרוצ םג
 ינש דועו .ךלוהו־הנתשמש אוה — וז תומכ לש הכרע .עובק לדוג תניחב התוארל
 ,ותוחתפתה לע תואצוהה ,ןאכמ .הדובעה־חוכ לש וכרע תעיבקב םיפתתשמ םימרוג

 אוה םא ,ולש עבט־ילדבה ,ןאכמו ;רוצייה־ןפוא תונתשה םע תוכלוהו־תונתשמה
 שומישה .רגובמ־יתלב םאו רגובמ םא ,םישנ לש םאו םירבג לש הדובע־חוכ

 — רוצייה־ןפוא ידי־לע הנתומ אוה ףאו — הזמ הז םילדבנה ,הלא הדובע־תוחוכב

 וכרעב םגו םידבועהדוחפשמ לש היצקודורפרה לע תואצוהב םג לודג שרפה שמשמ
 רקחמב ןויד ללכמ םיאצוי הלאה םימרוגה ינש ךא .רגובמה רבגה־לעופה לש

 .בדנינפלש

 ־חוכ לש ריחמה יכ (2 !ןכדזן יפל תורכמנ תורוחסה יכ (1 :םיחיגמ ונא

 .ךליאו 253—252 ׳מע ,1868 ןודנול ,״תינידמה הלכלכה ירקיע״ ,לימ .טס .׳ג א9
 תיתפרצה הרודהמה יפל ומגרות הלא םיעטק) — ,[5 ףיעס ,רשע־השימח קרפ ,ינש רפס]

 (.א .פ — "לאטיפאקה" לש
 הרודהמל הרעה) .ןאכ ןובשחב אב וניא ,ןבומכ ,אוה ףא 259 ׳מעב ןודנה הרקמה בע

 (.א .פ — תישילשה
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 ךרעה־ףדועבו הדובעהדזוכ לש וריחמב םירועיש־ליוניש ,15

 .ונממ הטמל דרוי וניא םלועל ךא ׳וכרעמ תלעמל תולעל םימעפל לולע הדובעה
 -ףדועו הדובעהדדוכ ריחמב םייסחיה םירועישה יכ ,ונילעה וז החנה ונחנהשמ
 יביסנטסקאה הלדוג וא ,הדובעה־םוי לש וכרא (1 :םימרוג השולשב םייולת ךרעה
 ,רמולכ ,יביסנטניאה הלדוג וא ,הדובעה לש הניקתה תויביסנטניאה (2 ;הדובעה לש
 יביטקודורפה־חוכה :הנורחאלו (3 ;תמיוסמ הדובע תומכ תאצומ םיוסמ ןמז קרפב
 תומכ התוא הלעמ רוצייה־יאנת לש םתוחתפתה תגרד יפל ,רמולכ ,הדובעה לש
 .תרצות לש רתוי התוחפ וא רתוי הלודג תומכ ופוג הז ןמז קרפב הדובע לש המצע

 עובק םימרוגה תשולשמ דחא םאב ,םינוש םיפוריצ לש תורשפא ןאכ שיש ,רורב
 ,הנורחאל וא ,הנתשמ דחאהו םיעובק םימרוג ינשש וא ,םינתשמ םירחאה םיינשהו
 םעש ,ךכ ידי לע הלא םיפוריצ םינווגתמו־םיברתמ דועו .םינתשמ דחאכ םתשלשש
 תונתשהה לש הנוויכו הלדוג םינוש ויהיש רשפא םינוש םימרוג ןמזברב םינתשמש

 .דבלב תוישארה תויצאניבמוקה קר תוראותמ ןלהל .תאזה

 חוכה הנתשמ ,הדובעה־תויביסנטניאו הדובעה־םוי לש ולדוג (םינותנ) םיעובק .1
 הדובעה לש יביטקודורפה

 .םיקוח השולש ידי לע ךרעה*ףדועו הדובעה-חוכ לש וכרע םיעבקנ ,וז החנה יפל
 גססיכרעה־תרצות התואב אטבתמ םלועל ןותנ לדוגב הדובעה־םוי :תישאר
 ,םירצותה תומכ ומעו ,הדובעה לש יביטקודורפה חוכה הנתשיש המכ הנתשיו ,המצע

 .הדיחיה־הרוחמה לש הריחמ םג אליממו
 לע ףא ,םיגניליש 6 ,לשמל ,איה תועש 12 ןב הדובע־םוי לש םיכרעה־תרצות
 יביטקודורפה חוכה תונתשה םע םירצוימה שומישה־יכרע לש תומכה תינתשמש יפ
 תוחפ וא רתוי לע קלחתמ םיגניליש 6 לש ךרע ותוא ,רמוא הווה ;הדובעה לש

 .תורוחס
 .הזל הז םיכופה םינוויכב םינתשמ ךרעה־ףדועו הדובעה־חוכ לש וכרע :תינש
 לש וכרע לע עיפשמ ,הדירי םאו היילע םא ,הדובעה לש יביטקודורפה־חוכב יוניש

 .רשי ןוויכב ךרעה־ףדוע לעו ךופה ןוויכב הדובעה־חוכ
 .םיגניליש 6 ,רמאנ ,עובק לדוג אוה תועש 12 ןב הדובע־םוי לש םיכרעה־תרצות
 לעופהש ,הדובעה־חוכ לש ךרעה תוברל ךרעה־ףדוע לש םוכסל הווש הז עובק לדוג
 ןיא ,עובק לדוגב םירבוחמ ינש ךל שי םאש ,וילאמ ןבומ .טנלאויוקא ידי־לע ריזחמ
 וניא הדובעה־חוכ לש ךרעה .ורבח ודגנכ תחפנ ןכ םא אלא תוברל לוכי םהמ דחא
 3־מ ךרעה־ףדוע דרי ןכ םא אלא ,םיגניליש 4 ידכל םיגניליש '3־מ תולעל לוכי
 אלא ,.ליש 4 ידכל .ליש 3־מ תולעל לוכי וניא ךרעה־ףדועו ;.ליש 2־ל םיגניליש
 ־יא הלא םיאנתב :עמשמ .ליש 2*ל .ליש 3־מ הדובעה־חוכ לש ךרעה דרי ןכ םא

 ,ךרעה־ףדוע לש םאו הדובעחדזוכ לש םא ,טלחומה םרועישב יוניש לוחיש ,רשפא
 ,ןכתיי אל .תידדה האנשה ךות ,םייסחיה םהירועישב יוניש ןמזברב לוחיש אלב

 .דחאכ םידרוי וא דחאכ םילוע ויהיש
 לוכי וניא ךרעה־ףדוע ,ונייה — תדרל לוכי וניא הדובעהדווכ לש וכרע :דועו
 המגודב ,לשמל ;הדובעה לש יביטקודורפה חוכה הלוע ןכ םא אלא — תולעל
 ןב םא אלא םיגניליש 2־ל 3־מ תדרל לוכי הדובעהדדוכ לש וכרע ןיא — הלעמלש
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 יסחיה ךרעה־ףדועו- טלחומה ךרעה־ףדוע לש רוצייה

 התוא תועש 4־ב םירציימ ויהיש ,הדובעה לש רבגומה יביטקודורפה־הוכה רשפאמ
 וכרע ןיא :ךפיהלו .תועש 6 ןאכ דע ושרדנ םרוציילש ,היחמ־יעצמא לש תומכ
 ־קודורפהדווכה דרוי ןכ םא אלא ,םיגניליש 4־ל 3־מ תולעל לוכי הדובעה־חוכ לש
 לש תומכ התוא לש הרוצייל תועש 8 תושרדנ ויהיש ,רמולכ ,הדובעה לש יביט
 היילעה יכ ,אצוי ןאכמ .תועש 6 ךכל ויה תוקיפסמ ןאכ דעש ,היחמ־יעצמא
 תא הלעמ אליממו ,הדובעה־חוכ לש וכרע תא הדירומ הדובעה לש תויביטקודורפב
 הדובעה־חוכ לש ךרעה תא הלעמ תויביטקודורפב הדירי :ךפיהלו ;ךרעה־ףדוע

 .ךרעה־ףדוע תא הדירומו

 יפ לע ףא :תחא הדבוע ונממ המלעתנ ,הז קוח חסנל ודראקיר אבשמ
 ורועישב ךופה יוניש בייחמ ,הדובעה־ףדוע לש וא ,ךרעה־ףדוע לש רועישה־יונישש
 ,ןאכמ אצוי ןיא ןכ יפ לע ףא ,תיחרכהה הדובעה לש וא ,הדובעהרדוכ ךרע לש

 .רועיש ותואב םידרוי וא םילוע םה .הפוג היצרופורפ התואב םילח הלא םייונישש

 יולת ,הדובעה־םוימ וא ,םיכרעה־תרצותמ קלח לכ דרוי וא הלוע ויפלש ,סחיה םלוא
 םא .הדובעה לש יביטקודורפה־חוכב יונישה ותוא ינפל הלחש ,תינושאר הקולחב

 ולאו ,תועש 8 היה יחרכהה הדובעה־ןמזש וא ,.ליש 4 היה הדובעה־חוכ לש ךרעה
 ־חוכה תרבגה םע ,הנהו ;תועש 4 היה הדובעה־ףדוע וא ,.ליש 2 היה ךרעה־ףדוע
 תדרויש וא ,.ליש 3־ל דע הדובעהדווכ לש וכרע דרוי ,הדובעה לש יביטקודורפה
 ־ףדוע הלועש וא ,.ליש 3־ל ךרעה־ףדוע הלוע ירה ,תועש 6 דע תיחרכהה הדובעה
 ףסונש ,דחא גניליש לש וא תועש 2 לש ,אוה רועיש ותוא .תועש 6־ל דע הדובעה
 ־חוכ לש ךרעה .םשו ןאכ הנוש יסחיה םירועישה־יוניש ךא .ןאכ תחפנש וא םש
 *ףדוע ולאו ,25%־ב וא !/4־ב איה הדיריה ,רמולכ ,.ליש 3־ל .ליש 4־מ דרוי הדובעה

 ,ןאכמ .50%,־ב וא !/2־ב איה היילעה ,רמולכ ,.ליש 3־ל .ליש 2־מ הלוע ךרעה

 ־חוכב ןותנ יוניש תמחמ ,ךרעה־ףדוע לש תילאנויצרופורפה הדיריה וא היילעהש
 ־םוי לש וקלח ותליחתמ היה טעומש לככ תכלוהו־הלדג ,הדובעה לש יביטקודורפה
 ותליחתמ היה הבורמש לככ תכלוהו־תתחופ איהו ;ךרע־ףדועב אטבתמש הדובעה

 .הדובעה־םוי לש הז קלח

 אלו — האצות םלועל איה ,ותדירי וא ,ןרעה־ףדוע לש ותיילע :תישילש
 .10הדובעה־חוכ דרעב המיאתמה ,הדיריה וא ,היילעה לש — הביס

 לש עובק רועישב אוה גצוימ ,רמולכ ,עובק לדוג אוה הדובעה־םויש ןויכמ
 יוניש לח ןכ םא אלא תונתשהל לוכי וניא הדובעה־חוכ לש וכרעש ןןיכמו !ךרע

 הלעיש לוכי :וז הלפת תפסות ,ראשה ןיב ,ך ו ל ו ק ־ ק א מ ףריצ הז ישילש קוחל 10
 ־לעב היה בייח םדוקש םיסמה לוטיב םע ,הדובעה־חוכ לש וכרע דרייש אלב דרעה־ףדוע
 ,ךרעה־ףדוע לש ותומכב םולכ אלו ןיטולחל הנשמ וניא הלאכ םיסמ לוטיב .םלשל ןוהה
 תא תונשל אלא לוטיב ותואב וב ןיא .לעופה ךותמ ןירשימב וצצומ יתיישעתה ןוהה־לעבש
 קלחתהל אוה בייח וא אוה־וסיכ ךותל ךרעה־ףדוע תא ןוהה־לעב םינכמ היפל ,היצרופורפה
 ־חוכ לש ךרעה ןיבש סחיב םולכ אלו הנשמ וניא לוטיב ותואש ירה .םירחא םישנא םע וב
 חיכוהל ידכ אלא וב ןיא ךולוק־קאמ לש הז ללכה־ןמ־אצוי :עמשמ .ךרעה־ףדוע ןיבל הדובעה
 םשכ ,ודראקיר יפלכ ולש היצאזיראגלווב הל ספתנש ,הלקת — ללכה תנבהב ותגגש תא

 .תימס .א יפלכ ולש היצאזיראגלווב ייס .ב .י דכל ספתנש
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 ךדעהי־ךדועבו הדובעה־הוכ לש וריחמב םירועיש־ייוביש ,15

 לכ יכ ,וללה םיאנתה לכמ תורורב אצוי ירה — הדובעה לש יביטקודורפה־חוכב
 ־חוכ לש וכרע רועישב ךופה יוניש ךותמ עבונ ךרעה־ףדוע לש ורועישב יוניש
 וכרעב טלחומ םירועיש־יוניש םוש ןכתיי אלש ,הלעמל וניאר םא :ןאכמו .הדובעה
 ונאצמנ ירה ,םייסחיה םהירועישב יוניש לוחיש אלב ,ךדעה־ףדועבו הדובעהדדוכ לש
 לוחיש אלב םייסחיה םהיכרע־ירועישב יוניש םוש ןכתיי אל יכ ,וישכע םידמל

 .ה־חבעה־חמ לש טלחומה וכרע־רועישב יוניש

 תמייקש חינמ ךרעה־ףדוע לש ורועישב יוניש יכ ,אצוי ישילשה קוחה יפל
 לש יביטקודודפהדווכב יוניש ידי לע המרגנש ,הדובעהדווכ לש ךרע־תעונת
 ־חוכ לש שדחה ךרעה־לובג ידי־לע ןותנ [ןושאר] יוניש ותואל לובגה .הדובעה
 תוחונ תוביסנה םא וליפא — םייניב־תועונת ולוחיש םג רשפא םלואו .הדובעה
 תמהמ — .ליש 3־ל .ליש 4־מ הדובעהדווכ לש וכרע דרוי ,לשמל .קוחה לש ותלועפל

 תועש 8דפ יחרכהה הדובעה־ןמז דרוי וא — הדובעה לש יביטקודורפה־חוכה תיילע
 לע קר דומעיו דריי הדובעהרדוכ לש ריחמה :וז אלא תורשפא ןיא ירה ,תועש 6־ל
 הלעי אליממו ,רכו ,םיסנפ 2־ו .ליש 3 לע ,םיסנפ 6ד .ליש 3 לע ,םיסנפ 8ד .ליש 3
 .דכו םיסנפ 10־ו .ליש 3 ,םיסנפ 6ד .ליש 3 ,םיסנפ 4ר .ליש 3 דע קר ךרעה־ףדוע
 ץחלש ,יסחיה לקשמב היולת ,.ליש 3 אוה ילאמימקאמה הלובגש ,הדיריה תגרד

 .םיינזאמה תופכ לע םיחינמ ןאכמ םילעופה לש םתודגנתהו ןאכמ ןוהה
 .היחמ־יעצמאמ תמיוסמ תומכ לש הכרע ידי לע עבקנ הדובעה־חוכ לש וכרע
 לש םכרע הז ירה — הדובעה לש יביטקודורפהדווכה תונתשה טע הנתשמש המ
 לוכי ,הדובעה לש יביטקודורפה־חוכה תיילע םע .םתומכ אלו ,הלא היהמ־יעצמא
 םוש לוחיש אלב ,הווש סחיבו דחאכ ןוהה־לעבו לעופה ליבשב המצע תומכה לדגתש
 םדוקה ריחמה םא .ךרעה־ףדוע ןיבו הדובעה־חוכ לש ריחמה ןיב םירועיש־יוניש
 אוה ךרעה־ףדוע ףאו תועש 6 יחרכהה הדובעה־ןמזו .ליש 3 אוה הדובעה־חוכ לש
 יביטקודורפה־חוכב הלפכה ירה — תועש 6 אוה ףא הדובעה־ףדועש וא .ליש 3
 םאב ,ךרעה־ףדוע תא אלו הדובעהדדוכ לש וריחמ תא אל הנשת אל הדובעה לש
 תומכב אטבתי םהמ דחא לכ :לוחי הז קר .דומעת הניעב הדובעה־םוי תקולח
 לש ריחמהש יפ לע ףאו .סחי ותואב ולזוה וללהש אלא ,שומיש־יכרע לש הלופכ
 דריש ,הרק וליא .וכרעמ הלעמל וישכע הלעי תאז לכב ,דומעי וניעב הדובעה־חוכ

 ןותנה ,.ליש 1*4 אוה ,ילאמינימה ולובג ידכ דע אל ךא ,הדובעהדווכ לש וריחמ
 ירה — ,רכו םיסנפ 6־ו ,ליש 2 ,םיסנפ 10ר .ליש 2 ידכ אלא ,שדחה וכרע ידי לע
 תיילע םעש ,רשפא ךכו .היחמ־יעצמא לש תלדגומ תומכ גציי הז דורי ריחמ וליפא
 דב הדובעה־חוכ לש ריחמה תודימתב דרייו ךלי הדובעה לש יביטקודורפה־הוכה
 ,רמולכ ,תיסחי הדימב םלוא .לעופה לש היחמה־יעצמא תומכ תודימתב הלעתש ןמזב
 ־בחרתת אליממו ,הדובעה־חוכ לש וכרע תודימתב דריי ,ךרעה־ףדוע לא האנשה ךות

 .יףוהח־לעב לש הז ןיבל לעופה לש וייח־בצמ ןיב רשא םוהתה ךלתו

 תוחפ וא רתוי <דב רצוימש ןפואב ,היישעתה לש תויביטקודורפב יוניש לח םא" 11
 יוניש הנתשת רכשה לש היצרופורפהש ירשפא ירה — ןוהו הדובע לש הנותנ תופכב
 תומכהש ,רשפא וא ;הניעב דומעת היצרופורפ התוא ידי־לע תגצוימה תומכהש דועב ,טלוב
 (*67 ׳מע ,״תינידמ הלכלכ לש םיקרפ־ישאר") ״.דומעת הניעב היצרופורפהש דועב הנתשת
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 יסחיה ךרעה־ףדדעו טלחומה ךרעה־ףדרע לש רוצייה

 .הלעמל ועבקנש םיקוחה תשולש לש ינדפק חוסינל היה ןושאר ודראקיר

 לש םחוכ הפי םהימוחתבש ,םידחוימה םיאנתה (1 :םה ותאצרהב רשא םייוקילה
 ליבשב םידיחיו םייללכ ,םהילאמ־םירבתסמ םיאנת םהב האור אוה — םהה םיקוחה
 אלו הדובעה־םוי ךרואב אל יוניש םוש םייק וניא ויבגל .יטסילאטיפאקה רוצייה
 הילאמ חדובעה־תויביטקודורפ תישענ ודידלש אצמנו ,הדובעה לש תויביסנטניאב
 דוע הלודג הדימב הלקת וחותינל םרוג הז רבדו — (2 ;ידיחיה הנתשמה םרוגל
 ,םירחאה הלכלכה־ימכח לכ ורקח אלש ךרדכ ,ודראקיר רקח אל םלועמ — רתוי

 הטנר ,חויר ןוגכ ,תודחוימה ויתורוצ לא הקיז אלל ,רמולכ ,ומצעשכל ךרעה־ףדוע תא
 לש רעשה לע םיקוחה תא ןירשימב בברעמ אוה ךכיפלו .הלאב אצויכו ,תיעקרק
 סחיה אוה םיחנרה־רעש :ונרמא רבכו .חוירה רעש לע םיקוחה םע ךרעה־ףדוע
 אוה ךרעה־ףדוע לש רעשה ולאו ,הערפמכ־ןתינש ללוכה־ןוהה לא ךרעה־ףדוע לש
 ש״יל 500 לש ןוה ,חיננ .ןוהה לש דבלב הנתשמה קלחה לא ךרעה־ףדוע לש סחיה
 ךסלו (ק) ש״יל 400 ידכ דחיב ,רכו ,הדובע־יעצמא ,םלג־ירמוחל קלחנ (ה)
 לש רעשה .(ע) ש״יל 100=ךרעה־ףדועש ,חיננ בושו ;(מ) הדובע־רכש ש״יל 100

 ש״יל 100 ע ש״יל 100 ע
 .20%-- ש.,ל500 ה היהי זדרירתו רעש ולאו .100%- ש-ךלע0־ ־ם היהי ךרעה־ףדוע

 תועיפשמ ןניאש תוביסנב יולת היהיש לוכי חוירה־רעש יכ ,רבדה רורב הזמ ץוח
 יכ ,חיכוא ,הז רוביח לש ישילשה רפסב ,ןלהל .ךרעח־ףדוע לש רעשה לע רקיע לכ
 לש םינוש םירעשו ,םינוש םיחתיירעשב אטבתיש לוכי ךרעה־ףדוע לש רעש ותוא

 .ומצע חויר־רעש ותואב — תומיוסמ תוביסנב — אטבתהל םילוכי ךרעה־ףדוע

 הנוש ,הדובעה לש יביטקודורפה חוכה עובק ,הדובעה־םוי עובק .וו
 הדובעה תויביסנטניא

 ־קרפ ותואב הדובעה תעקשה הלדגש ,החינמ הדובעה לש תרבגומ תויביסנטניא
 ־םוי םלגתמשמ םירצות רתיב רתוי־יביסנטניא הדובע־םוי םלגתמ ךכיפלו .ןמז
 ־חוכה תרבגה םע םנמא .תועש לש רפסמ ותוא ליכמה ,יביסנטניא־תוחפ הדובע
 ןורחא הרקמב םלוא .םירצות רתוי קפסמ ומצע הדובעדכוי ותוא םג יביטקודורפה
 הדובע תוחפב וישכע הלוע אוהש םושמ ,ומצע ינפב רצות לכ לש וכרע דרוי הז
 הלוע רצותהש םושמ ,דמוע וניעב הז ךרע ןושאר הרקמב ולאו ,םדוק הלעשמ
 הדירי לוחתש אלב םירצותה רפסמ לדג ןאכ .םדוקמכ הדובע רועיש ותואב וישכע
 ראשנ ינשה הרקמב ולאו ,םהיריחמ םוכס םג לדג םרפסמ לודיג םע .םריחמב
 :עמשמ .םירצות לש רתוי הבורמ תומכב קר אטבתמ אוהש אלא םיכרע־םוכס ותוא

 ־תרצותב םלגתמ רתוי־יביסנטניא הדובע־םוי ידה ,תועשה רפסמ הנתשמ וניא
 םיכרעה־תרצות .דמוע וניעב ןוממה ךרע םא — ןוממ רתויב ,ונייה ,תלדגומ םיכרע
 תיתרבחה הגרדה ןמ ותויביסנטניא הטוסש תויטסה יפל הנתשמ הדובעה־םוי לש
 םיכרע־תרצותב — םדוקמכ —אטבתמ וניא בוש ופוג הדובע־םוי ותוא .הניקתה
 תועש הרשע־םיתש לש הדובע־םוי ,לשמל ;הנתשמ םיכרע־תרצותב אלא ,הענבק
 יפכ ,.ליש 6־ב אלו ,רכו .ליש 8 ,.ליש 7־ב אטבתמ בוש רתוי יביסנטניא לבא
 תינתשמ :רורב .הליגר ותויביסנטניאש תועש הרשע־םיתש לש הדובע־םוי אטבתמש
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 ךדעה־ףדועבו !דדובעה־חוכ לש וריחפב םירלעיש־ידניש■ י15

 ךמזב־וב ולעיש רשפא בוש ,.ליש 8־ל 6־מ דיגנ ,הדובעה־םוי לש םיכרעה־תרצות
 — ךרעה־ףדועו הדובעה־חוכ לש ריחמה — סיכרעה־תרצות התוא לש היקלח ינש
 *חוכ לש ריחמה םג ןמזרתואב ולדגיש לוכי .הנוש הגרדב םאו הנש הגרדב םא
 .ליש 8 דע 6־מ םיכרעה־תדצות התלע םאב ״ליש 4־ל 3־מ ךרעה־ףדוע םגו הדובעה
 הלעמל וריחמ תיילע חרכהב תבייחמ .דגיא הדובעה־חוכ לש וריחזנ־תיילע ןאכ ךא
 םוקמ לכב שחרתמ הז רבד .וכרע לש ותדיריב הכורכ היהתש לוכי ,הברדא .וכרעמ
 ץאומה ודליב דעב םייוציפ םושמ הב ןיא הדובעה־חוכ לש וריחמ תיילעש

 .הז לש
 תויביטקודורפב יוניש ןיא ,םייארע ללכה־ןמ־םיאצוי םירקממ ץוחש ,םיעדוי לכה
 ורועישב ךכ ידי־לעו ,הדובעה־חוכ לש וכרע־רועישב יוניש וירחא ררוג הדובעה
 ךותל םיסנכנ םינודנה היישעתה־יפנע לש םהירצות ןכ םא אלא — ךרעה־ףדוע לש
 הדובעה־רועיש םא .ונינפלש ןיינעה יבגל לטב הז גייס .לעופה לש הליגרה ותכרצת
 רועישב יוניש הרועיש־יונישל םיאתמ םלועל ,תיביסנטניא וא תיביסנטסקא ,הנתשמ

 .ךרע ותוא םלגתמ וב ץפחה לש וביס המ לדבה ןיאו — הכרע־תרצות לש
 הדימבו דחא־ןמזב היישעתה־יפנע לכב הדובעה לש תויביסנטניאה התלע וליא
 תיתרבחה תוניקתה־תגרדל ,תרבגומה ,השדחה תויביסנטניאה־תגרד ךפהית בוש ,הנש
 ,ןכ םירבדה ויה וליא םג םלואו .יביסנטסקא לדוגכ בשחיהל לדחת ךכבו החיכשה
 ךכיפלו ,תונוש תוצראב הדובעה לש תועצוממה תויביסנטניאה־תוגרד ויהי תונוש
 תומוא לצא םילדבנ הדובע־ימי לע והודימעיש םע ךרעה־קוחב שומישה תא ונשי
 ־לודג ןוממ־יוטיבב אטבתמ תחא המוא לצא רתוי־יביסנטניאה הדובעה־םוי .תונוש

 .12תרחא המוא לצא תוחפ־יביסנטעאה הדובעה־םוי אטבתישמ רתוי

 ,הדובעה־תויביסנטניאו הדובעה לש יביטקודורפה־זזוכה םיעובק .ווו
 הדובעה־םוי הנתשמ

 .ךראויש וא רצוקיש לוכי .םינוויכ ינשב הנתשיש לוכי הדובעה־םוי
 יביטקודורפהדווכה םא ,דמולכ—םינותנה םיאנתב ,הדובפה־םוי לש ורוציק .1
 אליממו ,הדובעזו־חוכ לש וכרע תא הנשמ וניא — םידמוע םניעב הדובעה־תמצעו
 .ךרעה־ףדוע תאו הדובעה־ףדוע תא אוה רצקמ .יחרכהה הדובעה־ןמז תא הנשמ וניא
 דרוי ,רמולכ ,יסחיה ורועיש םג דרוי ךרעה־ףדוע לש טלחומה ורועיש תדידי םע
 ־לעב ןיא .הדובעה־חוכ לש ,וניעב־דמוע ראשנה ,ךרעה־רועיש לא סחיב ורועיש
 ־חוכ לש ריחמה תא דירוי ןכ םא אלא ודספה דעב יוציפ ומצעל אוצמל לוכי ןוהה

 .וכרעמ הטמל הדובעה

 ,תתנ ןמז־קרפב ,עצבל ילגנאה ןתשרחה לגוסמ ,םידמוע םניעב םיאנתה לכשכ" 13
 ךכ ידכ דע — ץוח־תוצראב .ןתשרח עצבמשמ הדובע לש הנוגה הדימב רתוי הלודג תומכ
 תוח״וד") ."םש תועש 80 דע 72ד ןאכ עובשל תועש 60 :,דדמעה־ימיב שרפהה ןזאתיש
 הדובעה־םוי לש רתוי לודג רוציק (.65 ׳םע ,״1855 רבוטקואב 31־ל ר״חהתב יחקפמ לש
 שרפהה תתחפהל רתויב־קודבה יעצמאה הנה — טנניטנוקה לש תשורחה־יתבב קוחה םעטמ

 .הילגנאבש ,דז תמועל תשביב רשא הדובעה־םוי ןיבש הזה
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 יסחיה ךרעה־ףדועו טלחומה ךרעה־ףדוע לש רוצייה

 דז העפוה יכ ,איה ןתחנה הדובעה־םוי לש ורוציק דגנ תורוגשה תונעטה לכ
 רוציקה :ןוכנה אוה ךפיהה רבד לש ותימאל ירהו ;ןאכ והנוהש תוביסנב תשחרתמ
 ,הדובעה לש התמצעבו יביטקודורפה החוכב יוניש ול םדוקש וא — הדובעה־םויב

 .13וירחא דימ לח הזש וא
 ךרעש וא תועש 6 אוה יחרכהה הדובעה־ןמזש ,חיננ :הדובעה םוי תכראה .2
 .ליש 3 ךרעה־ףדועו תועש 6 אוה ףא הדובעה־ףדוע ,.ליש 3 אוה הדובעה־חוכ
 לש םיכרעדורצותב אטבתמ אוהו תועש 12 ךשמנ וללכב הדובעה םויש ,אצמנ
 וניעב הדובעה־חוכ לש ריחמהו תועש 2־ב הדובעה־םוי תא םיכיראמ םא ..ליש 6
 םנמא .ךרעה־ףדוע לש ,יסחיה ורועיש םג ותאו ,טלחומה ורועיש לדג בוש ,דמוע
 הניחבמ דרוי אוה ךא ,תטלחומ הניחבמ הנתשמ וניא הדובעה־חוכ לש וכרע רועיש
 הדובעה־חוכ לש יסחיה ךרעה־רועיש הנתשיש ,היה רשפא־יא 1 לש םיאנתב .תיסחי
 וכרעב יסחיה רועישה־יוניש ,ךפיהל ,ןאכ ולאו .טלחומה ורועישב יוניש לוחיש אלב

 .ךרעה־ףדוע לש טלחומה ורועישב יוניש לש הדלות אוה הדובעה־חוכ לש

 — הז לש ותכראה םע הלדג ,הדובעהדנוי אטבתמ הב ,םיכרעה־תרצותש ןניכמ

 תפסותב םא ,דחאכ םהינש ולדגי ךרעה־ףדועו הדובעה־חוכ לשי וריחמש ,ןכתיי ירה
 םע :םירקמ ינשב ירשפא ןמדב־וב הז לודיגש ,אצמנ .הניע־יתלב תפסותב םאו הוש
 אלב הדובעה־תמצע לש התורבגתה םע וא ,הדובעה־םוי לש תטלחומ הכראה

 .הדובעה־םוי לש ותכראה

 ,וכרעמ הטמל דריי הדובעה־חוכ לש וריחמש ,ןכתיי הדובעה־םוי תכראה םע

 ,ונל רוכזכ ,ןכש .הלוע וליפאו תילאנימונ הניחבמ דמוע וניעב הז ריחמש יפ לע ףא
 יפל ,ונייה ,עצוממב־הניקתה וימי־תוכירא יפל הדובעה־חוכ לש ימויה ךרעה דמאנ
 עבט תא תמלוה ,הניקת הדימ יפל ךכל םאתהבו ,לעופה לש הניקתה וייח־תפוקת
 ,רשפא תמיוסמ הדוקנל דע .14העונתל היח [היצנאטסבוס] תומצע תכיפה לש ,םדאה

 — הדובעה־םוי תכראהב הקובדו־הכורכ וז היילעו — הדובעה־חוכ יאלבב היילעהש
 יאלב לדג ךליאו וז הדוקנל רבעמ ,[רכש לש] רתוי בר לומגתב םייוציפ אצמת
 םיניקתה םיאנתה לכ םיסרהנו־םיכלוה ןמזבדבו ,תירטמואיג היסרגורפ יפל הז
 ולוצינ־תגרדו הדובעה־חוכ לש וריחמ .ותוליעפלו הדובעהדדוכ לש היצקודורפרל

 .ידדהא תפתושמ־הדימ ינב םילדג תיחל םיקסופ

 יביטקודורפה החוכב ,הדובעה־ךשמב ןמזב־וב םייוניש םילח .1¥
 התויביסנטניאבו

 לוכי .[תויצאניבמוק] םיפוריצ לש בר רפסמל םוקמ ןאכ שיש ,םיאור לכה

 10 רבדב קוחה תלעפה םע יוליג ידיל אבש ...לקשמה־יווישל םימרוג המכ שי״ 13
 (.7 ׳מע ,״1848 רבמצדב 1־ל ר״חהתב יחקפמ לש תוח״וד״) ״.םויל תועש

 תקידב ידי־לע בוריקב העבקל רשפא ,תועש 24־ב םדא עציבש ,הדובעה תומכ" 14
 -חוכ חותימ תא םינייצמ רמוחב הרוצ־ייוניש ירהש — ופוגב ולחש םיימיכה םייונישה
 '.םיינפוגה תוחוכה ןיבש ןילמוגה־םחי לע" :בורג) ".ןכל־םדוק לחש העונתה

 ([.1846 ןודנול]
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 ךרעה־ףדועבו הדובעה־חוכ לש וריחמב םירועיש־ייוניש .15

 םימרוגה תשולש לכש לוכיו ,דומעי וניעב ישילשה םרוגהו םימרוג ינש ונתשיש
 ןוויכב ,תונוש תוגרדב ונתשיש לוכיו הנש הגרדב ונתשיש לוכי .דחאכ ונתשי
 םתצקמב הז תא הז םירקוע םייונישהש רשפא ןאכמו ,םיכופה םינוויכב וא דחא
 םירבסהה ירחא ,לק היהי םיירשפאה םירקמה לכ לש חותינה םלואו .םלוכב וא
 וננוידב ,םיירשפאה םיפוריצה ןמ דחא לכב האצותה תא אצמנ .ווו ,11 ,ו־ב ונתינש
 ויחי םירחאה לכו הנתשמ אהי םהמ דחא קרש ,החנהה יפל הז רחא הזב םימרוגב
 םירקמ ינשל הרצק בל־תמושת אלא ןאכ שידקנ אל ךכיפלו .העש יפל םיעובק

 .םיבושח

 :הדובעה־םוי תכראה ןזנזב־ובו הדובעה לש יביטקודורפה חוכה תדירי .1

 םירבדה םירומא ירה ,הדובעה לש יביטקודורפה־חוכה תדירי לע ןאכ ונרבדב
 חוכה תתחפה ןוגכ ,הדובעהדווכ לש וכרע תא םיעבוק םהירצותש ,הדובע־יפנעב
 דכל םאתהבו המדאה לש התוירופ־יא תרבוגש העש הדובעה לש יביטקודורפה
 ־תרצות ,תועש הרשע־םיתש ןב אוה הדובעה םויש ,חיננ .עקרקה־ירצות םירקייתמ
 םתיצחמו ,הדובעהדווכ לש וכרע תא הריזחמ תחאה םתיצחמש ,.ליש 6 ולש םיכרעה
 תיחרכה הדובע תועש 6־ל הדובעה־םוי קלחנ ךכו .ךרע־ףדוע תשמשמ היינשה
 וכרע הלוע המדאה־ירצות לש םתורקייתה תמחמש ,חיננ .הדובע־ףדוע תועש 6־לו
 הלע תיחרכהה הדובעה ןמזש :רמוא הווה "ליש 4־ל .ליש 3־מ הדובעה־חוכ לש
 6־מ .דדובעה־ףדוע דרוי בוש ,יוניש אלל ראשנ הדובעהרפוי םא .תועש 8־ל 6־מ
 2־ב הדובע,ד־םוי ךראוה .םיגניליש 2־ל 3־מ דרוי ךרעה־ףדועו ,תועש 4־ל תועש
 ךרעה־ףדועו תועש 6 לע הדובעה־ףדוע דמוע בוש ,תועש 14־ל 12־מ ,רמולכ ,תועש

 ןמז יפל דמאנה ,הדובעה־חוכ לש וכרעל האושהב דרוי ורועישש אלא ,.ליש 3 לע
 ־םידמוע בוש ,תועש 16־ל 12־מ ,תועש 4־ב הדובעה־םוי ךראוה .תיחרכהה הדובעה

 לש ,הדובעה־חוכ ךרע לשו ךרע־ףדוע לש םיילאנויצרופורפה םירועישה םניעב
 הלועו־לדג ךרעה־ףדוע לש טלחומה ורועיש לבא ;תיחרכה הדובע לשו הדובע־ףדוע
 ,הדובע־תועש 8־ל 6*מ הלוע הדובעה־ףדוע לש טלחומה ורועישו ,.ליש 4־ל 3־מ
 ־ובו חדובעה לש יביטקודורפה־חוכה תחופ םא :ןאכמ .331/3%־ב וא 1/?־ב ,ונייה
 ולאו ,ךרעה־ףדוע לש טלחומה ורועיש הנתשי אלש לוכי ,הדובעה־םוי ךראומ ןמזב
 ולאו ,דומעי־וניעב ילאנויצרופודפה ורועישש לוכי ;דריי ילאנויצרופורפה ורועיש
 ־םוי לש] הכראהה־תגרד יפל לכה ,םהינש ולדגיש לוכיו !הלעי טלחומה ורועיש

 .[הדובעה

 היחמה־יעצמא לש םילועה םיריחמה ואיבה 1815 ןיבו 1799 ןיבש םימיה תפוקתב
 הז ,ישממה הדובעה־רכשש יפ לע ףא ,רכשב תילאנימונ היילע ידיל הילגנאב
 ¬יטקודורפה תתחפהש ,ודראקירו טסוו וקיסה ןאכמ .דרי ,היחמ־יעצמאב אטבתמש
 החנהו •,ךרעה־ףדוע רעשב הדירי ידיל לוכיבכ האיבהש איה המדאה־תדובע לש תויב

 םיבושח םיחותינל אצומ־תדוקנ םהל השמיש ,דבלב םנוימדב אלא הפי החוכ ןיאש ,וז
 יגטניאל תודות ךא .תיעקרק הטתו חויר ,הדובע־רכש ןיבש םירועישה־סחי רבדב
 לדג — הדובעה־ןמז לש ותכראה־תייפכל תודותו הדובעה לש תרבגומה תויביס
 תכראה םהבש ,םימיה תפוקת וז התיה .יסחי לודיגו טלחומ לודיג ךרעה־ףדוע זא
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 יסחיה ךרעה־ףדועו טלחומה ךרעה־ףדוע לש רוצייה

 ־לע דחוימב תינייפוא חפוקת — 15חרזאדתוכז המצעל התנק לובג־אלל הדובעה־םוי
 .16ןאכמ תולדה לשו ןאכמ ןוהה לש תרבגומ היילע ידי

 ־םוי לש ורוציק ןזנזב־ובו ,יביטקודורפה החוכבו הדובעה תויביסנטניאב .היילע .2

 :הדובעה

 םתלועפ ירה "דתויביסנטניא הלדגו הדובעה לש יביטקודורפה־חוכה רבגתמ
 לכב הגשוהש ,םירצותה־תומכ תא םיברמ םהינש .תחא הניחבמ איה הרוצ־תנש
 רוצייל ול קוקז לעופהש ,הדובעה־םוי קלח ותוא םירצקמ םהינש יכ ןאכמ .ןמז־קרפ
 םומינימה־לובג :ללכבו .ךכל טנלאויוקאה רוצייל וא ומצע לש היחמה־יעצמא
 יחרכה אוהש ,םיביכרמהריקלחמ הז קלח ידי לע עבקנ הדובעה־םוי לש טלחומה
 ,דבלב קלח ותוא לע דמועו הדובעה־םוי לכ ץווכתמ היה וליא .רוציקל־ןתינ לבא

 לש התריקע קר .ןוהה לש ורטשמב ןכתיי אל הז רבדו ,הדובעה־ףדוע םלענ היה
 לע ודימעהלו הדובעה־םוי תא םצמצל תרשפאמ תיטסילאטיפאקה רוצייה־תרוצ
 לכש דועב ,הפקיה תא ביחרהל הדיתע הנורחאה וז ךא .דבלב תיחרכהה הדובעה
 לעופה לש וייח־יאנת ורשעתיש םושמ :דחא דצמ .ודמעי־םניעב םיאנתה ראש
 ־ףדועמ קלח תיחרכהה הדובעה לא ףרטצי :ינשה דצמ .ולדגי םייחל ויתושירדו
 רבצה־ןרקו הרומש־ןרק תריציל השורד אהתש הדובע התוא ,ונייה ,יחכונה הדובעה

 .הרבחה ליבשב
 ־םוי רתוי רצקתהל יושע ןכ ,הדובעה לש יביטקודורפה־חוכה לדגיש לככ

 ,לובג הארנכ םייק ךא ;ןיטולחל דיב־די םידעוצ תורידנ םיתעל קר הדובעו ןגד״ 15
 םיצמאתמש ,םיחיכש־יתלבה סיצזנאמל רשאו .םהיניב דירפהל רשפא־יא בוש ול רבעמש
 "תויודעב ןיוצש יפב ,רכשה תדירי ידיל האיבסה ,תורקייתה לש תופוקתב םילעופה־תודמעמ

 םהב שי ירה" — (1815—1814 םינשב טנמאלראפה םעטמ הריקחה־תודעו ינפל ,ונייה)
 לגודה םדא םוש לבא .ןוהה לש ולודיגל םיעייסמ םהש קפס ןיאו ,םיטרפל תלעות םושמ
 הרזעל יעצמאכ רתויב םיאלפנ םה .יוניש־אלל עובק רבדכ םתוארל הצרי אל םזינאמוהב
 תואבש ,ולא ןיעמ תואצות חימצהל םילולע ויה ,תודימתב םילעופ ויה וליא ,לבא !תיערא
 ".היתונוזמ תקפסא לש ןילובגה הצקל דע תפחדנ תמיוסמ ץראב הייסולכואש הרקמב
 (.הרעה ,48 דבע ,1815 ןודנול ,״הטנרה לש התומדקתהבו העבטב הריקח״ :ס ו ת ל א מ)
 ךכב ןד אוהו — הדובעה־םוי תכראה לע שגדה תא ליטמ אוהש ,םותלאמל ול בשחיי דובכל
 תוקעוצה תודבועה רואל ,םירחאו ודראקיר ולאו — הז ובתכבש רחא םוקמב םג ןירשימב

 ךא .הדובעה־םוי לש עובקה ורועיש תא םהיתוריקח לכל דוסיכ םיחינמ ,םימשה־בל דע
 תכראה יכ ,החוכנ תוארמ ודעב וענמ ,םהל דבעושמ היה םותלאמש ,םיינרמשה םיסרטניאה
 םישנ תדובע לוצינו תונוכמה־ןונגנמ לש המוצעה תוחתפתהה םע דחי ,לובג־אלל הדובעה־םוי

 וקספשמ דוהיב ,"םירתוימ״ל םילעופה־דמעמ ןיבמ לודג קלח וכפהיש חרכהה ןמ — םידליו
 חונ הז היה יאדו .ימלועה קושב ילגנאה ןילופונומהךוטלשו המחלמהדופוקת לש שוקיבה
 רמוכ ןימכ םצירעה סותלאמש — םיטילשה תודמעמה לש םיסרטניאל רתוי םיאתמו רתוי

 דוסי לע הריבסהלמ ,םייחצנה עבטה־יקוה דוסי לע "ןיסולכוא־ףדוע" ותוא ריבסהל — שממ
 .יטסילאטיפאקה רוצייה לש דבלב םיירוטסיהה עבטה־יקוח

 ,םהיצמאמ תרבגה ךותמ העבנ המחלמה־תפוקתב ןוהה לש ולודיגל תירקיע הביס" 16

 .הרבחו הרבח לכ לש הניינמ בור םהש ,םילעופה־תודמעמ לש ,םתקוצמ תרבגה ךותמ ילואו
 םימדוקה םילעופה ףאו ,הדובע־יקוסיעל תונפל תוביסנה ףקותב וצלאנ םידליו םישנ רתוי
 הלכלכ לע תוסמ") ".רוצייח־לודיגל םנמזמ רתוי־לודג־קלח שידקהל םעט ותואמ וצלאנ

 (.248 ׳מע ,1830 ןודנולב ,״ונימיבש המואה־תקוצמל תוירקיעה תוביסה תומגדומ ןהב ,תינידמ
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 ךרעה־ףדועבו ,דדובעה־חוכ לש וריחמב םירועיש־ייוניש .15

 .הדובעה תויביסנטניא רתוי לודגל היושע ןכ ,הדובעה־םוי רצקתיש לככו ;הדובעה
 ,דז .הנוכסח םע ףא הדובעה לש תויביטקודורפה הלדג תיתרבח הפקשה־תדוקנמ
 ־תלוטנ איהש הדובע לכ תעינמ םג אלא רוציי,ד־יעצמאב תונוכסח קר אל ףיקמ
 ־תיב לכב ןוכסח לע הפוכ אוהש יפ לע ףא ,יטסילאטיפאקה רוציי,ד־ןפוא .תלעות
 הדימ־אלל זובזב ידיל האיבמ וב רשא תיכראנאה תורחתהה־תטיש ירה ,יטרפ קסע
 לש בר רפסמ תאלעה דבלמ — םייתרבחה הדובעה־תוחוכו רוצייה־יעצמא לש

 .םירתוימ אלא םניא םמצעשכל ךא חרכה תניחב וישכע םהש ,םידוקפית
 ־רצק אהיש ,אצמנ בוש ,יביטקודורפה החוכו הדובעה תויביסנטניא םינותנשמ
 ,ונייה ;ירמוחה רוצייה ליבשב שורדה ,יתרבחה הדובעה־םוי לש קלח ותוא רתוי
 ,תיתרבחו תינחור ,תישפוח תוליעפ ליבשב והושבכיש ,ןמזה־קלח רתוי־לודג אהי
 ,דרבחה־ישיא לכ ןיב רהוי־הנש הדימב הדובעה קלחתתש לככ — םידיחיה לש
 לעמ קרפל תחא תיתרבח הבכש ליבשב תורשפאה תחפתש לככ ;הדובעל םירשכה
 לובג .תדחאה הבכשה םכש לע הסימעהלו הדובעה לש עבטהדדרכה תא המכש
 הרבחב .תיללכה הדובעה־תבוח וז הניחבמ תשמשמ הדובעה־םוי לש ורוציקל טלחומ
 תא םיכפוהש ךכ ידי־לע דחא דמעמ ליבשב ישפוח ןמז רצוימ תיטסילאטיפאקה

 .הדובע־ןמזל םינומהה לש םהייח־ךשמ לכ

 רשע־,דשש קרפ

 ךרעה־ףדוע רעש ליבשב תונוש תואחסונ

 :ולא תואחסונב ויוטיב לע אב ךרעה־־ףדוע לש רעשה יכ ,וניאר

1. 
 חדובע־ףדוע ךרע־ףדוע ךרע־ףדוע

 תיחרכה הדובע ־־ הדובעה־חוכ לש וכרע — \^/ הנתשמ ןוה"

 החסונה העיבמ רשא תא םיכרע לש סחיב תועיבמ תונושארה תואחסונה יתש
 וז תומילשמה הלא תואחסונ .םיכרעה םתוא םירצוימ וב ,ןמז לש סחיב תישילשה
 הלכלכב רבכ ןתוא אצומ התא ךכיפלו .ןויגהה תניחבמ ןה תוקדקודמ תואחסונ וז תא
 התא הז דגנכ .תעדמ תונקתומ אל ךא ןניינע יפל םנמא — ,תיסאלקה תינידמה

 :הלאה תורזגנה־תואחסונה תא הלצא אצומ

11. 
 תרצות־ףדוע __ ררע־ףדוע __ *הדובע־ףדוע

 תללוכ־תרצות תרצות־ךרע הדובע־סוי
 םא !הדובע־יגמז תרוצב םא ,ןיגוריסי ,ןאכ תאטובמ הפוג היצרופורפ התוא

 לש גשומהש ינפמ" ,םיירגוסב וז הנושאר החסונ סקראמ רגוס תיתפרצה האצוהב *
 ש״ע ןוכמה תרמה) ."תינגרובה תינידמה הלכלכב ריהבה ויוטיב לע אב אל הדובע־ףדוע

 (.ל .א .מ
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 יסחיה ךרעה־ףדועו טלחומה ךדעה־ףדוע לש רוצייה

 ,רתב .הלא םיכרע םימייק ןהבש ,תורצותב םאו !םימלגתמ וללה םהבש ,םיכרעב
 םיכרעה־תרצות תא אלא איבהל ןיא תרצותה לש ךרע חנומב יכ ,ןאכ םיחינמ ונאש

 .ןוידה ללכמ אצוי תרצותה־דרע לש עובקה קלחה ולאו ,הדובעה־םוי לש
 תיתימאה לוצינה־תגרד ליבשב יוטיבב תועט אצומ התא דמתלאה תואחסונה לכב
 12 לש אוה הדובעה־םויש ,חיננ .ךרעה־ףדוע לש רעשה ליבשב וא ,הדובעה לש
 הרקמב תאטבתמ ירה ,תומדוקה־תומגודב רשא תוחנהה ראש לכ ונריאשהב .תועש

 :ולא תויצרופורפב הדובעה לש תיתימאה לוצינה־תגרד ונינפלש

 .ליש 3 לש ךרע־ףדוע הדובע־ףדוע תועש 6

 .ליש 3 לש הנתשמ ןוה תיחרכה הדובע תועש 6

 :הלענ 11 תואחסונה יפל ולאו

 ■ ,ליש 3 לש ךרע־ףדוע הדובע־ףדוע תועש 6

 '0י .ליש 6 לש םיכרע־תרצות תועש 12 לש הדובע־םוי

 קלחתמ היפלש ,היצרופורפה תא השעמל תואטבמ הלאה תורזגנה־תואחסונה
 ,רמאנ םא :ןכ־לעו .לעופ ןיבו ןוה־לעב ןיב ,ולש םיכרעה־תרצות וא ,הדובעה־םוי

 לש החוכ הפי אהי ירה ,ןוהה לש ותוכרעתשה־תגרדל םירישי םייוטיבכ ןחוכ הפיש
 .17100%׳ל עיגהל לכוי אל םלועל ,ךרעה־ףדוע וא ,הדובעה־ףדוע :תועט־תכלה
 וא ,הדובעה־םוימ םיוסמ קלח אלא תויהל לוכי אל םלועל !דדובעה־ףדועו ליאוה
 ןמ ירה ,םיכרעהדורצותמ םיוסמ קלח אלא תויהל לכוי אל םלועל ךרעה־ףדוע
 היהי ךרעה־ףדועש וא ,הדובעה־םוימ ןטק םלועל היהי הדובעה־ףדועש ,אוה חרכהה

 חרכהה ןמ סחיכ הזל הז וסחייתי וללהש ידכ ,ךא .םיכרעה־תרצותמ ןטק םלועל
100' 

 םירבדה) ולוכ הדובעה־םוי תא עלוב אהי הדובעה־ףדועש ידכ .הזל הז םיווש ויהיש
 הדובעהש ךירצ ,(רכו ,הדובעה־תנש לש ,הדובעה־עובש לש עצוממ םויב םירומא
 ־ףדוע םג המע םלענ ,תיחרכהה הדובעה תמלענ םא ךא .םפאל דע דרת תיחרכהה
 היצרופורפהש ,ןאכמ .הנושארה לש היצקנופ אלא הז ןיא ןכש ,הדובעה

 הירואיתה תייחד .ם ו ט ר ב ד ו ר תאמ ןאמכריק ןופ לא ישילש בתכמ״ב ,לשמל ,הנה 17
 דועו .1851 ןילרב ,״השדח הטנר־תיירואית סוסיבו תיעקרקה הטנרה רבדב ודראקיר לש
 — יטסילאטיפאקה רוצייה לש ותוהמ תא תוארל רדקש ,הז רוביחב ןכמ־רחאל ןודל בושא
 דציכ ,ןאכמ םיאור .׳ג הרודהמל תפסות) — .תיעקרקה הטנרה לע הירואיתב ותועט ףא לע
 .תמאב שדח ןויער ,תיתימא תומדקתה םלצא הליגשמ ,וימדוק תא םינפ־דבסב םקראמ ןד
 תמיוסמ הדימב םצמצל שי םהיפלו ,ריאמ .דור לא םוטרבדור לש ויבתכמ ומסרפתנ םייתניב
 הדובעה ינפב קר אל ןוהה תא ליצהל התא וירצ" :םהב בותכ הנה .ל״נה חבשה־ירבד תא
 ןוהה־לעב לש ותלועפ תא סופתל :איה ךכל רתויב הבוטה ךרדהו !ומצע ינפב םג אלא
 ־ןיינק ידי־לע וילע לטומה הנידמה תלכלכ לש וא םעה תלכלכ לש דוקפיתכ קסעה־לעבו
 ילאיצוס ןוגרא ןיידע םיעדוי ונא ןיאש םושמ — תרוכשמ לש הרוצכ ויחור תא סופתל !ןוהה
 ןמ המצעל תלטונ תרוכשמה םא ,םתיחפהל ףאו תרוכשמ־יניינע רידסהל שיש אלא .רחא
 ךכ — הרבחה ךותל םקראמ לש ותשילפ תא ףודהל שי ךכ םושמ .הדימה לע רתי רכשה
 סומלופ רתוי אלא ,ןוהה לע רקחמ וניא סקראמ לש ורפס ללכבו ... — ורפס תא הנכמ יתייה
 ".ויתויועט תועבונ ןאכמו — ומצע ןוהה־גשומב בברעמ אוה התואו ,ונימי לש ןוהה־תרוצ דגנ
 ,ריאמ .דור ר״ד י״ע רואל־ואצי ,בוצגאי־סוטרבדור ר"ד תאמ דכו םיבתכמ")
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 ךרעזז־ףדוע רעש ליבשב תובוש תואחסונ .16

 דדובע־ףדוע
 הדובעדנוי

 דרע־ףדוע
 םיכרעהדורצות

 100 לש לובגל םלועל עיגהל הלובי הניא -

'100 
 המכ תחא לעו

 רעשה יבגל ןכתייו ןכתיי הז רבד ךא •־ך^- ידכ דע ידלענוש ,ןכתיי אל המכו
 ,לשמל ,חקנו ואוב .הדובעה לש תיתימאה לוצינה־תגרד יבגל וא ,ךרעה־ףדוע לש
 אלא לבקמ הילגנאב יאלקחה לעופה ןיא ויפלש ,ןרוואל הד .ל רמ לש ונדמוא תא
 ללש קלחתיו — הכרעמ וא 18תרצותה ןמ % לבקמ (רכוחה) ןוהה־לעב ולאו ,!/4
 ירה .קלחתי רשאכ ׳וכו עקרקה־לעבו ןוהה־לעב ןיב תפסונ הקולח ןכמ־רחאל הז
 סחיב תיחרכהה הדובעה לא סחייתמ ילגנאה יאלקחה־לעופה לש הדובעה־ףדועש

 .300%,לש לוצינ־רעש — 1:3

 ידי לע רצבתנ ,עובק לדוגבכ הדובעה־םויב ןדה ,יקדרד־ידמלמ לש דותמה
 .דדובע־םוי לא הדובעה־־ףדוע תא דימת םיוושמ ןאכ ירהש ,11 תואחסונב שומישה
 ־תרצות לש דבלב הקולחה תא אלא תוארל םיצור ןיאשכ ןידה אוהו .םיוסמ לדוגב
 ־םוי םלועל אוה ,םיכרע־תרצותב ותומשגתה לע אב רבכש ,הדובעה־םוי .םיכרעה

 .םינותנ תולובגב הדובע
 ־תרצות לש היקלחב הדובעה־חוכ לש ךרעו ךרע־ףדוע םיראתמש ,הז רואית
 רוצייה־ךפוא םצע ךותמ הלועו־חמוצ רואית־לש־ןפוא ותוא ,בגא — םיכרעה
 ־םחי לש ילוגסה ויפוא תא ריתסמ — ןלהל ונל הלגתת ותובישחו ,יטסילאטיפאקה

 ךכל םאתהבו ,יח הדובעדדוכב ףלחתמ הנתשמה ןוההש ,הדבועה תא ,ונייה חמ,ןןהה
 שי וליאכ ,םייגיעה־תזיחא האב הז םוקמב .תרצותב תופתתשהה ןמ לעופה קחדנ
 םאתהב תרצותב םהיניב םיקלחתמ ןוהה־לעבו לעופה ויפלש ,תופתוש־לש־סחי ןאכ

 .18התווהתהל םינושה םימרוגה ןיבש סחיל
 ,ונל ןתינ םא .1 תואחסונב בוש לגלגתהל תונתינ םלועל 11 תואחסונ ,בגא

 _ תועש 6 לש הדובע־ףדוע ,
 12 לש הדובע־םוי = תיחרכהה הדובעה ןמזש ירה-—,לשמל

 תועש 12 לש הדובעדכוי
 :אצוי ךכו ,תועש 6 לש הדובע־ףדוע רסח תועש

 !00 _ תועש 6 לש הדובע־ףדוע

 '100 תועש 6 לש תיחרכה הדובע

 ןופדש־ירבד ךות לא — (.סוטרבדור לש 48 בתכמ ,111 ׳םע ,ןושאר ךדכ ,1881 ןילרב
 םיבתכמה" לש ,תמאב הזעונה ,הנושארה ץורמה־תפונת הדדרתנ הלאכ םייגולואידיא

 (.א .פ ".סוטרבדורל "םיילאיצוסה
 יאדו ,הערפמב־ןתינש עובקה ןוהה תא ריזחמ אלא וניאש ,תרצותה לש קלח ותוא 18
 ןאכ עבוק ,ןורניע ידכ דע הילגנא לש הצירעמ ,ןרוואלדדד .ל רמ — .הז ןובשחב רסחוהש

 .ידמ־רתוי אלו ידמ־תוחפ [תרצותב ןוהה־לעב לש וקלח יבגל] םחי־לש־רועיש
 ־ףותיש לש תורוצ ךח ,יטסילאטיפאקה רוצייה־ןפוא לש תוחתופמה תורוצה לכו ליאוה 18
 דגונמה ,ילוגסה ןייפואמ תעדה תא םיחיסמו םיאבש ,הזמ לק רבד דל ןיא ירה ,הלועפ
 ךכ .תישפח תודגאתה לש תורוצל ןכפהלו־רוזחלו הדגא תודבל תנמ לע ,[יטסינוגאטנא]
 ".הרבחה לש םיסרטניאה לכב תודגאתהה חור לע" ורפסב ד ר ו ב א ל ־ ה ד .א ן ז ו ר ה גהנ
 ,החלצה לש הדימ התואב ,הז םיאלפדזשעמ ללוחל עדוי י י ר א ק .ה יקנייה .1818 סיראפ

 .תודבעה תטיש לש היאנת יבגל וליפא
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 יסחיה ךרעה־ףדועו טלחומה ךרעה־ףדוע לש רוצייה

 :איה ,םשו הפ הב יתשמתשהו יתמדקה רבבש ,תישילש החסונ

111. 
 רכש־אלל הדובע _ הדובע־ףדוע _ דיע־ףדוע

 רכשבדדדובע ~ תיחרכה הדובע - הדובעה־חוכ לש וכרע

 ןוהה־לעב וליאכ ,ונלישכהל הלולע נ5ש־אלל ■יייבע ,דחםונהש ,וז הנבה־יא
 רכשב־הדובע

 .ליעל הנתינש האצרהה ירחא תרקענ—הדובעה־חוכ דעב אלו ,הדובעה דעב םלשמ

 םלשמ ןוהה־לעב , הדובע-ףדוע_ןדחסןנל יראלופופ יוטיב אלא הניא י?ש~אלל הדונע
 תיחרכה הדובע רכשב־הדובע

 אוה ותרומתו ,הדובעה חוכ לש — ךרעה ןמ הטוסה ריחמה תא וא — ךרעה תא
 הז הדובע־חוכב ותושמתשה .יחה הדובעה־חוכ םצעב שומישה תושר תא לבקמ

 לש ךרע = דחא ךרע קר לעופה רציימ תחאה הפוקתב .תופוקת יתשל תקלוחמ
 ־חוכ לש ריחמה דעב יכ אצמנ .טנלאויוקא קר רצוי אוה ,רמוא הווה ,ותדובעדווב
 ריחמ ותואב תרצות ןורחאה לבקמ ,ןוהה־לעב ידי לע הערפמכ־ןתינש הדובעה
 *ףדוע לש הפוקתב הז דגנכ .ןכומה ןמ תרצותה תא קושב הנק וליאכ המוד .ופוג
 הלעי הז רבדש אלב ,ןוהה־לעב ליבשב ףרע רצוי הדובעה־חוכב שומישה הדובעה
 וז הניחבמ .םנחב ול תנתינ הדובעה־חוב לש המרזה התוא .20ךרע־תרומתב ול

 .רכש־אלל־הדובע ארקהל הדובעה־ףדוע יואר
 .תימס .א רמואש יפכ ,הדובעה לע דבלב דוקיפ קד ןוהה ןיא :םידמל ונא ןאבמ
 ךכ־רחא שבגתיו — ךרע־ףדוע לכ ,רכש־אלל־הדובע לע דוקיפ אוה — ןוהה ורקיעב
 אוה — הלאב אצויכו ,הטנר םאו ,תיבר םא ,חויר םא ,איהש תדחוימ הרוצ לכב
 דמוע ןוהה־תמרעתשה לש הדוס .רכסנ־אלל־הדובע לש ירמוח םוליג ותומצע לכ יפל
 .םולשת־אלל םירחא־תדובע לש תמיוסמ תומכב שמתשהל וחוכב שי ןוההש ,ךכ לע

 תוחפל םהל רורב ירה ,ךרעה־ףדוע לש ודוס לע ודמע אל םיטארקויזיפהש יפ לע ףא 20
 םיאיבמ סהו והונק אל (וילעב) םהש ,שומישלדתינו יולת־יתלב רשוע" אוהש ,הז רבד
 (.11 ׳טע ,״םתקולחו רשועה־יגוס לש םתווהתה רבדב םירוהרה״ :ו ג ד ו ט) ״.הריכמל ותוא
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 תישש השרפ

 הדובעה־רכש

 רשע־,דעבש קרפ

 הדובע־רכשב הדובעה־חוכ לש — וריחמ וא — וכרע לוגלג

 אוה לעופה לש ורכש יכ ,ונילע המוד תינגרובה הרבודה לש החטש ינפ־לע
 .הדובע לש תמיוסמ תומכ דעב םימלשמש ןוממ לש תמיוסמ תומכ — הדובעה ריחמ

 יעבטה וא יחרכהה הריחמ םיבכמ ינוממה ויוטיב תאו ,הדרבעה־ךרע לע ןאכ םיחס
 םיריחמ לע ,רמולכ ,הדובעה לש קושה־יריחמ לע םיחס ינשה דצמ .הדובעה לש

 .יחרכהה וריחממ הטמל וא חלעמל םידדובתמ

 הדובעה הב המשגתנש ץפחדורוצ — ?הרוחס םוש לש הכרע והמ םלוא
 — ?הכרע לש ורועיש דדמנ המבו .הרוחסה לש הרוצייב העקשוהש תיתרבחה

 ,דיגב ,הדובעדכוי לש וכרע עבקיי ,אופיא ,המבו .הכותב הלולכה הדובעה רועישב

 12 לש הדובע־םויב תולולכה הדדבערחועש 12דג :רמוא הווה — ?תועש 12 לש

 .21דבלב הלפת היגולוטואט וז ירהו ?תועש

 אהתש ,םינפ לכ לע ,ךירצ —הרוחס תקזחב קושב רכמהל לכות הדובעהש ידכ
 ותדובעל הל תונקהל לוכי לעופה היה ילמליא ,ךא .הרכמל םידמועש ינפל ,תמייק

 .22הרוהס אלא הדובע רכומ היה אל בוש ,יאמצע םויק

 ןושאר טבמל שגנתהל םייאמה ,ישוקמ טלמתמ — הריתי תופירחב — ודראקיר רמ,, 21
 תונדפקב טקונ אהת םא .רוצייב העוקשה הדובעה תומכב יולת ךרעה יכ ,ולש הירואיתב

 ירהו — הרוצייב העוקשה הדובעה־תומכב יולת הדובע לש הכרע יכ ,ךל אציי ,הז רקיעב
 יולת הדובעה~ךרע יכ ,זירז הנפמב ,ודראקיד רמ עבוק ךכיפלו .לבה אלא הז ןיא יכ ,רוחומ
 דגושלב שמתשהל תוכזה תא ול ריאשנ ,וא * רכשה תא רצייל ידכ השורדה הדובעה־תומכב
 רוצייל השורדה הדובעה~תומכ יפל ךירעהל שי הדובעה־ךרע תא יכ ,אוה ריהצמ :אוה
 .לעופל םינתינה תורוחסה וא ןוממה רוצייל השורדה הדובעה״תומכל ךכב 1תנוכ ?רכשה
 אלא ,ורוצייב העוקשה הדובעהיתומכ יפל אל ךרענ גיראה ריע יכ ,הרמימל המוד הז ירהו
 לע יתרקיב רקחמ") ".גיראה תא וב םיפילחמש ,ףסכה רוצייב העוקשה הדובעהדוומכ יפל

 (.51 ,50 רבע /ךרעה לש דכו עבטה
 ,תורוחסה ןמ הרוחסל המוד איה ןיא ירה ,הרוחס םשב הדובע■ תונכל וצרת םא" 22
 תפלחומ אהתש תנמ לע ,קושל התוא םיאיבמ ךכ־דחאו ןיפילח־יכרצל התוא םירציימ הליחתש
 תרצונ הדובע ן תומיאתמ תויומכ יפל ,קושב העש התוא תויוצמה תודחא תורוחסב ןאכ

 ".הרצונש ינפל קושל התוא םיאיבמ — ןכ לע רתיו :קושל התוא םיאיבמש עגר ותואב
 (.76 ,75 ,מע ,״דכו הפילעבש םיחוכיו המכל תורעה״)
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 הדובעה־רכש

 ,רמולכ ,ןוממ לש םירישי ןיפילח ירה ,הלא תוריתסמ ונתעד חיסנ וליפא םלואו
 לש ותריקעל חרכהב םיאיבמ ויהש וא — היח הדובעב ,ץפח־שובלב הדובע לש
 ־יפאקה רוצייח לש ודוסי לע אקוד תישפחה ותוחתפתה ידיל עיגמה הז ,ךרעה־ קוח
 ססבתמה הז ,ופוג יטסילאטיפאקה רוצייה לש ותריקעל םיאיבמ ויהש וא ;יטסילאט
 ־ךרעב אטבתמ תועש 12 לש הדובע־םויש ,לשמל ,חיננ .הריכשה־הדובעה לע אקוד

 ,םיטנלאויוקא לש ןיפילח םיאבש וא [:םייתשה ןמ תחא הנהו] .םיגניליש 6 לש ןוממ
 ריחמ היהי ,ןכ םא .תועש הרשע־םיתש לש הדובע דעב .ליש 6 לעופה לבקמ זאו
 הנוק ליבשב ךרע־ףדוע םוש רצין אל הז הרקמב .ותרצות ריחמל הווש ותדובע
 *,יטסילאטיפאקה רוצייה לש ודוסיי םלעיי ;ןוהל וכפהיי אל .לישה 6 ;ותדובע

 וא .הריכש־הדובע איה ותדובעו ,ותדובע תא רכומ אוה הז דוסי לע אקוד ירהו
 ־תועש 12־מ תוחפ ,רמולכ ,.ליש 6־מ תוחפ הדובע תועש 12 דעב לבקמ אוהש
 יווש־ןתמ .הדובע תועש דכו 6־ב ,10־ב תופלחומ הדובע תועש הרשע־םיתש .הדובע
 תרקועה תאזכ הריתס .דבלב ךרעה־זחדגה תא קר אל רקוע םיווש־יתלב םילדגל הז

 .23קוח תניחב החסנל וא העיבהל ללכ ןכתיי אל — המצע תא

 ךותמ הדובע תוחפב הדובע רתוי לש הלא ןיפילח קיסהל אובנש ׳ליעוי אל ףאו
 .24ןאכמ היח הדובעו ,ןאכמ ץפח־שובלב הדובע :תורוצ לש לדבה ןאכ שיש ,ךכ

 הדובעה תומכ ידי־לע אל עבקנ הרוחס לש הכרע ןכש ,םילפתבש לפת הז ירהו
 תיחרכהה היחה הדובעה תומכ ידי לע אלא ,ץפח־תרוצב תמאב הב המשגתנש
 רשפא ןתרזעבש ,תואצמא תולודשמ .הדובע תועש 6 תגציימ הרוחסש אהי .הרוצייל
 .הרצוי רבכש הרוחסה לש הכרע םג הצחמב דרוי בוש ,תועש 3 ךשמב הרצייל

 תועש 6 אלו ,תיחרכה תיתרבח הדובע לש תועש 3 אלא תגציימ איה ןיא וישכע
 השורדה ,הדובעה תומכ ידי־לע עבקנ הרוחס לש הכרע ־רועיש :ןאכמ .םדוקמכ

 .הדובע התוא הב המשגתנש ץפחה־תרוצ ידי־־לע אלו ,הרוצייל

 ,הדובעה אל וז ירה — ןירשימב ןוחה־לעב תמועל קושב דמועש המ ,םנמאו .. ■.

 בוש ,שממ ותדובע הליחתהשמ .ותדובע־חמ תא אלא רכומ הז ןיאו .דבועה אלא
 םתומצע איה הדובעה .התוא רוכמל ודיב ןיא בוש אליממו ,ולש תויהלמ וז הקספ

 .23ךרע הל ןיא המצע איה לבא ,תיטננאמיאה םתדימו םיכרעה לש

 הרוחס האור התא ,הדובעה לש התרצות ,ןוהבו ,הרוחס הדובעב האור התא םא" 23
 ־תויומכ ידי־לע וללה תורוחסה יתש לש ןהיכרע תא םירידסמ ויה וליאש ,אציי ירה ,תרחא
 הדובעה־תומכ ידי־לע הרצויש ןוה־תומכ התואב ...הנותנ הדובע־תומכ ףילחת — תווש הדובע
 ירהו .הווהבש־הדובע ףלחתהש ומכ םוכס ותואב תפלחומ אהת ."תמדוק הדובעו :הושה
 .׳ג .א) ",תווש הדובמ־תויוונכ ידי־לע עבקנ וניא ...תודחא תורוחסל סחיב ,הדובעה ךרע
 דרכ ,1836 ןודנול ,״םימעה רשוע״ ת י מ ס .א לש ורוביח תא ותאצוהב ד ל י פ ק י י ו

 (.הרעה ,231 ׳טע■ ,ןושאר
 "תיתרבחה הנמאה" לש השדח הרודהמ וז םג) "םכסה ידיל אובל היה ךירצ" 24
 ,עצבל שיש הדובעב תעצובמ הדובע םיפילחמש תמיא־לכ יכ" ,(["ססת*!■^ 800131"]

 ה ד נ 1 מ י ם) ״.(לעופה) ןושארה לבקישמ רתוי־לודג דרע לבקל (ןוהה־לעב) ןורחאה ךרטצי
 (.37 ׳מע ,ןושאר דרכ ,1803 הבנ׳ג ,״ירחסמה רשועה לע״ :ידנומסיס־הד

 ".הרוחס הניא — םלועבש רשוע לכ תרצויה ...ךרע לש הדיחיה הדימה־תמא ,הדובע״25

 (.186 רכע ,״לכל תינידמ הלכלכ״ :ן י ק ם ׳ג ד ו ה .ת)
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 הדובע־־דכשב הדובעה־חוכ לש —וריחמ וא —וכרע לוגלג .17

 אוה אלא ,ךרעה־גשומ ןיטולחל רקענש קר אל "הדובעה ךרע" :יוטיבה ךותב
 םלואו .המדאה ךרע :תרמא וליאכ ,דבלב ינוימד אלא הז יוטיב ןיא .וכופיהב לגלגתנ
 ליבשב ןה תוידוגטאק .םמצע רוצייה־יסחי ךותמ םיעבונ הלא םיינוימד םייוטיב
 הרוצב םתעפוהב םירבדה םיארנ תופוכתש .םייתוהמ םיסחי לש העפות־תורוצ

 .26תינידמה הלכלכבמ ץוח ,םיעדמה לכב טעמכ עודי הז רבד — תכפוהמ
 חירוגטאקה תא םוידכוי ייח ךותמ הלטנו הדמע תיסאלקה תינידמה הלכלכה
 תא תלאוש הליחתה השעמ רחאל קרו ,תפסונ תרוקיב לכ אלל "הדובעה ריהזנ"
 שוקיב לש סחיב יונישה יכ ,ךכ לע הדמע הרהמ דע ? הז ריחמ עבקנ דציכ :המצע
 ריבסמ וניא ,תרחא הרוחס לכ לש הריחמ יבגל ומכ הדובעה ריחמ יבגל ,עציהו
 וא הלעמל קושה יריחמב הדונתה תא ,רמולכ ,ויוניש םצע תא אל םא — םולכ אלו
 הדונתה תקסופ בוש ,הז דגנ הז עציהו שוקיב םילוקש .םיוסמ רועישמ ,רטמל
 שוקיב םג םיקסופ העש התוא םלוא .םידמוע םניעב םיאנתה ראש לכ םאב ,םיריחמב
 ־ריחמ ירה ,הז דגנכ הז .םילוקש עציהו שוקיב םאו .והשמ ונל ריבסהל. עציהו
 הריחמ אוה ,עציהו שוקיב ןיבש סחיב תולת־אלל רדגומה הריחמ אוה הדובעה
 וא .וחתנל שיש אשונה םצעב והזש ,תוירבה ואצמודבשיח םג ךכו — יעבטה
 ,המימת הנש ןוגכ ,קושה־ריחמב תודונתה לש רתוי תכשוממ הפוקת וחקלו ודמעש
 לע ,ינוניב עצוממ־לדוג לע תודמועו תוותשמ תוילעהו תודיריה יכ ,ואצמ ןאכמו
 ידי־לע אלו ,תרחא ךרדב הז עצוממ לדוג עובקל היה ךירצש ,ןבומ .עובק לדוג
 םיירקמה קושה־יריחמ לעמ דמועה ,ריחמ ותוא .וז תא וז תומילשמה איה־היתויטס
 ריחמה" וא ,(םיטארקויזיפה לצא) "יחרכהה ריחמה" אוה ,םרידסמו הדובעה לש
 ,ןוממב אטבתמה הכרע אלא תויהל לוכי וניא — (תימס םדא) הדובעה לש ״יעבטה
 ,תינידמה הלכלכה ,דתיה הרובס ןכ יכ הנה .תורוחסה ראש יבגל ןידה ךכש םשכ
 ,תורוחסה לכב ,רמו .הכרע לא עיגתו־רותחת הדובעה לש םיירקמה םיריחמה ךרדש
 ןה המ ,םלוא .רוצייה תואצוה ידי־לע ךכ־רחא עבקנ הדובעה לש הז ךרע ףא;
 רצייל ידכ תושורדה ,תואצוהה ןה המ רמולכ ,לעופה לש — רוצייה תואצוה

 ,[1106מ1;13 £061:103,] תיטויפ תמית אלא םניא הלאכ םייוטיב ;םירמואו םיאב םא ךא 26

 אל ,ךרע הדובעל םיסחיימ" ;ןודודפ לש ותרמימ לע .חותינה תשלוחל ןמיס אלא ךכב ןיא.
 הב םיללכנ םה יפ םירובסש ׳םיכרעה יבגל הייארהדודוקנמ אלא ,שממ הרוחס איהש םושמ

 הרוחסב" :ךכ ,אופיא ,יתובישה — ׳״ונו ירויצ יוטיב אלא וניא הדובע לש ךרס .הוכב
 לש הרבחה :עמשמ .תיקודקד הצילמ אלא האת אוה ןיא ,הארונ תושממ איהש /הדובע,
 יוטיב לע ,תיטויפ תוריח לע אלא וישכע היונב הניא /הדובע, הרוחסה לע תדסוימה ,וננמז
 ,אופיא ,בטומ — הדרטו הגאד הל תומרוגה /תולקתה לכ תא קלסל, הצור הרבהה םא .ירויצ:

 אלא הל ןיא וז תילכתלו ,ןושלה תא הנשת ,עורג םלוצלצש םייוטיבה לכ תא קלסתו םוקמ
 לש התולד" :ס ק ר א מ .ק) ״.ןולמה לש השדח הרודהמ הנממ שורדלו .דימדאקאל תונפל
 זאו .םולכ אלו ךדע גשומב בושחל אל ,ןבומכ ,חוב רתוי דועו (.35 ,34 ׳מע ,״היפוסוליפה
 והמ .י י ם .ב .י גהונ ,לשמל ,ךכ .ךרוצה יפל לכה ,דירוגטאק התוא ךותל סינכהל םילוכי
 לש וכרע" :הבושת ?"ריחמ" והמו ."הווש ץפחש המ" :הבושת ?(¥£1161גע)״ךרע״.
 םידעיימש ינפמ ?ךרע הל שי ...תמדאה תדובע" המ ינפמו ."ןוממב אטובמ אוהשכ ,ץפח
 םיאטבמ״ש ינפמ ,"ךרע" הל שי המדאהו ?הווש םצעש המ ,אוה ךרע :ןכבו ."ריחמ הל
 "המ־ינפמ״ה רבדב תדבשחמיףוליחל דואמ טושפ ד1תמ והז ,םינפ לכ לע ."ןוממב הכרע תא

 .םירבדה לש "המימשל״ו-׳
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 הדובעה־רכש

 תינידמה הלכלכל הל הפלחתנש ,הלאשה וז ?ומצע לעופה תא רציילו־רוזחל וא
 הדובעה לש רוצייה־תואצוה יבגל ןכש — הנושארה הלאשה םוקמב תעדמ ־אלש
 יורקה הז :ןאכמ .םשמ זוזל הלכי אלו התגוע ךותב הגס חתיה הדובע איה רשאב
 זונגה ,הדובעה־חוכ ךרע םצעב אוה 031116 0£ 1^0ז11•) הדובעה ךרע םשב היפב
 הנושש םשכ ,הדובעה איה ,וז לש הדוקפיתמ הנוש אוהו !לעופה לש ותוישיאב
 ןיבל הדובעה לש קושה־יריחמ ויבש לדבהב םיקוסע ויהשמ .היתולועפמ הנוכמה
 םירצוימה ,תורוחסה־יכרע לא ,חוירה־רעש לא הז דרע לש וסחיב ,הפרע הנוכמה ,דז
 ךילוה קר אל חותינה ךלהמש ,תימלוע תולגל ולכי אל — ׳ובו ,הדובעה ידי־לע
 תדרפה ידיל םאיבה םג אלא ,המודמה הכרע לא הדובעה לש קושה־יריחממ םתוא
 תואצותמ הז תעד־םלעה .הדובעה־חוכ לש וכרע לע בוש ותדמעהו ופוג זודובעה־ךרע
 ־ךרע" תוירוגטאקה תא תרוקיב אלל ולביקשמ ,וב וקסע םמצע םהש חותינה
 ,הצממ ,ןורחא יוטיב ןחב וארו ,הלאב־אצויכו "הדובעה לש יעבט ריחמ" ,"הדובעה
 יפכ ,תיסאלקה תינידמה הלכלכה תא ךביסש אוה—ןודנה םיכרעה־סחי ליבשב
 ־םעה הלכלכה ליבשב ולאו ,ןורתפ־ןיאל תוריתסו םישוביש ךותב ,ןלהל הארנש
 הניחבמ הצירעמ הניאש וז ,התויחטשל ןמאנ הלועפ־םיסב הז רבד שמיש תיצרא

 .דבלב ןיעה־תיארמ תא אלא תינורקע

 ־ףוליחב ויריחמו הדובעהדווכ לש ןכרע םיאטבתמ דציכ ,לכ םדוק ןנובתנו ואוב
 .הדובע־רכש תרוצב ונייה ,םתרוצ

 תמיוסמ םימי־תוכירא יפל בשחנ הדובעה־חוכ לש ימויה ךרעה יכ ,םיעדוי לכה
 הדובעה םוי יכ ,חינהו אצ .הדובעה־םוי לש םיוסמ ךרוא הדגנכ לוקשו ,לעופה לש

 — .ליש 3 הלוע הדובעה־חוכ לש ימויה ךרעהו ,תועש 12 ךשמנ לבוקמה־ליגרה
 לעופה םא ,הנהו .הדובע־תועש 6 וב םיגצוימש ,ךרעל ינוממה יוטיבה אוה ירה
 .תועש 12 ךשמב לעופה ותדובעדדוכ לש ךרעה תא לבקמ אוה ירה ,.ליש 3 לבקמ
 תאצוי בוש ,םויה תדובע לש ךרע תניחב עבומ הדובעח־חמ לש ימוי ךרע ותוא םאו
 וכרעש ,אצמנ .םיגניליש 3 הכרע — תועש 12 לש הדובעה :האבה החסונה ןאכמ
 הריחמ תא :ןוממה ןושלב וא ,הדובעה לש הכרע תא עבוק הדובעהדדוכ לש
 לש ריחמה םג הטוס ,וכרעמ הטוס הדובעהדדוכ לש ריחמה םא ,הז דגנכ .יחרכהה

 .הפרע יורקה הזמ הדובעה
 ,הדובעה־חוכ לש וכרעל ילאנויצאריא יוטיב אלא וניא הדובעה־ךרעש ןויכמ

 סיכרעה־תרצותמ טעומ הדובעה־ךרע היהיש ךירצ םלועל :וילאמ בייחתמ ירה
 שורדשמ רתוי הדובעהדווכ תא ןוהה־לעב ליעפמ םלועל ןכש ;תרציימ איהש
 ־חוכ לש וכרע ירה הלעמלש המגודב .הדובעהדווכל ךרעה לש היצקודורפרל
 ולש היצקודורפרלש ,ךרע והזו — .ליש 3 הווש ,תועש 12 ךשמב לעופה ,הדובעה
 םושמ ,.ליש 6 איה ולש םיכרעה תרצות ולאו .תועש 6־ל הדובעהדזוכ קוקז
 הניא ולש םיכרעה־תרצות ירהו ,תועש 12 ךשמב ודוקפיתב שמשמ אוה השעמלש
 םיעיגמ ונא ךכו .ודוקפית ךשמנ ןמז המכ :ךכב אלא ומצע לש וכרעב היולת
 6 לש ךרע תרצויה ,הדובע :הלפת אלא הניא הנושאר הריקסבש ,הנקסמ ידיל

 ___.27םיגניליש 3 איה הפרע — .ליש

 ןוהה רבדב ןוידב יכ ,יתזרכה ןאכ ;40 ׳מע ,״תינידמה הלכלכה תרוקיבל״ הוושה 27
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 הדובעירכשב !דדובעה־חרכ לש— וריחמ וא —וכרע לוגלג ,17

 לש םולשתבש־קלחה וב אטבתמש "ליש 3 לש ךרע ותוא :םיאור ונא דועו
 לש וריחמ וא וכרע תקזחב עיפומ אוה — תועש 6 לש הדובע ,ונייה ,הדובעה־םוי

 הרוצהש ,ןאכמ .םולשתב־אלש תועש 6 קיזחמה ,תועש- 12 ןב ללוכה הדובעה־םוי
 ־ףדועלו תיחרכה הדובעל הדובעה־םוי תקולח לש ןמימ לכ תקחומ הדובעה־רכש לש

 ־חדובע תויהל תיארנ הדובע לכ .םולשתב־אלש הדובעלו םולשתבש ־הדובעל ,הדובע
 תדובע ,ןמזו םוקמ לש ,ישחומ לדבה וזמ וז תולדבנ םיתימצה־תדובעב .םולשתב
 ,םידבעה־תדובעב .הזוחאה־לעב תבוטל ולש הייפכ־תדובעו ומצע תבוטל תימצה

 ־יעצמא ךרע תא ריזחמ אלא וניא דבעה ובש ,םויה־תדובע לש קלח ותוא וליפא
 הארנ — ומצע ליבשב רבד לש ותימאל דבוע אוה וב ,ונייה ,ומצע ליבשב היחמה
 רבד לש וכופיה .28םולשת־אלל הדובעכ תימדנ ותדובע לכ .וילעב תבוטל הדובעכ
 וליאכ המוד ,םולשת־אלל הדובעה וא ,הדובע,ד־ףדוע וליפא :הריכשה־הדובעב
 ,דבעה לש ומצע־תבוטל־הדובעה תא ריתסמו ןיינקה־סחי אב םש .איה םולשת־תדובע

 .ריכשה־לעופה לש םנחב־הדובעה תא ריתסמו ןוממה־סחי אב ןאכ

 לש וריחמו וכרעש ,הז לוגליג לש ותובישח תערכמ המכ ,ךילע רבתסמ ךכיפלו
 הדובעה לש הריחמו הכרעב וא ,הדובעת־רכש לש הרוצב םילגלגתמ הדובעהדווכ
 הנארל הגיצמו האריי־לב תניחב יתימאה סחיה תא הריתסמה ,וז העפות־תרוצ .המצע
 *לעב לשו לעופה לש תויטפשמה תופקשהה לכ תודסוימ הילע — ,ודוגינ תא אקוד
 ,יטסילאטיפאקה רוצייהךפוא לש ןירותסמה־יעותעת לכ םידסוימ הילע ;דחאכ ןוהה

 .תיראגלווה הלכלכה לש הקיטגולופא,ד־יטופטפ לכ ,ולש שפוחה־תוילשא לכ
 דוסה חא הלגתו־רודחתש דע בר ןמזל הקוקז ,דתיה תימלועה הירוטסיהה םא
 ,דמויק־ימעטמ ,התויחרכהמ הנבהל רתוי לק ךל ןיא הז דגנכ ירה ,הדובעה־רכשבש

 .וז העפות־תרוצ לש [!•3180118 <ג׳61:!•©]
 הליחת םהב האור ונתסיפת — הדובעהו ןוהה הזב הז םיפילחמש ,הלא ןיפילח
 ,ןוממ לש םיוסמ םוכס ןתונ הנוקה .תורוחסה ראש לכ לצא ומכ שממ ,רכממו חקימ
 רתויה לכל ןאכ הריכמ תיטפשמה העדותה .ןוממה ןמ הנוש המ־רבד ןתונ רכומה
 :תיטפשמ הניחבמ תויטנלאויוקא תואחסונב ויוטיב לע אבה ,דבלב רמוחבש־לדבה
 לע ןתונ ינירה] סס !!ן <168,40 111: £30138, £3010 31; <168, £3010 31; £30168
 ינירהו ,ןתתש תנמ לע השוע ינירה ,השעתש תנמ לע ןתונ ינירה ,ןתתש תנמ

 .[השעתש תנמ לע השוע
 ־ינב םניאש םה סילדג ,םמצעשכל ,שומישה־ךרעו ןיפילחה־ךרעש ןויכמ :דועו
 הארנ וניא בוש "הדובעה־ריחמ" ,"הדובעה־ךרע" יוטיבה ירה ,תפתושמ הדימ
 ךיאש ,ךכל ףסונו ."הנתוכה־ריחמ" ,"הנתוכה־ךרע" יוטיבה ןמ רתוי ילאנויצאריא

 — דבלב הדובע־ןמז ידי־לע עבקנה ,ןיפילח־ךרע לש סיסב לע רוציי״ :היעבה תא רותפל שי
 לש ויפילחה־ךרעמ ןטק הדובעה לש ןיפילחה־ךרעש ,האצות ידיל איבמ הז רוציי דציכ

 "י התרצות
 ימיב דמע ,תויתפ ידיל דע סיפת ,רחסמה־שפוה לש ןואשב ,ןודנולב "ראטס גנינרומ" 28
 ,תושונאב ,דיוצמה תירסומה תורמרמתהה לכב ,זירכהו־רזחו זירכהו הקירמאב םיחרזאה־תמחלמ
 םידבוע ויה [םורדב — ״00מ£6<1@ע31;6 81;3£68"] ״תודחאתהה תונידמ״ב םישוכה יכ
 ישוכ תקזחהל תוימויה תואצוהה תא תוושהל ,ותובידאב ,ךירצ היה ןותע ותוא .ןיטולחל םנחב

 . .ןודנולב [£381;£34] יחרזמה הצקב ישפוח לעופ תקזחהל תואצוהה לא ,לשמל ,הזכ
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 הדובע,ד־רכש

 ־יעצמאכ ודוקפיתב ,ןוממה ךא .ותדובע תא קפיסש רחאל אלא ורבש לע אב לעופה
 ןודנב ןכ לעו ,הקפוסש רחאל קר הרוחסה לש הריחמ וא הכרע תא שמממ ,םולשת
 ,הנורחאלו .הקפוסש רחאל הדובעה לש הריחמ תא וא הכרע תא שמממ אוה ונינפלש
 אלא הדובעהדווכ םצעב וניא ,ןוהה־לעבל ול קפסמ לעופהש "שומישה־ךרע"
 .רכו ,הווט־תדובע ,רלדנס־תדובע ,טייח־תדובע ,תמיוסמ הליעומ הדובע ,ותלועפ

 הנוכתבו ,םיכרע־תדיציל יללכ דוסי תרחא הניחבמ תשמשמ המצע הדובע התואש
 .החיכשה העדותה לש המוחת ללכמ אצוי הז רבד ,תורוחס ראש לכמ תלדבנ איה וז

 ,תועש הרשע־םיתש לש הדובע דעב :לעופה לש ותדמע לע דומענו ואוב

 ותדובעש ירה ,.ליש 3 דיגנ ,הדובע תועש שש לש םיכרע־תרצות אוה לבקמ ,לשמל
 ;תשולש םתוא חקימל יעצמא תמאב וליבשב תשמשמ תועש הרשע־םיתש ךשמב

 ךרעה הנתשי ,םילבוקמה ותייחמ־יעצמא לש םכרע תונתשה םעש ,אהיו .םיגנילישה
 ךרעה וליפאש ,אהי וא ;.ליש 2־ל .ליש 3*מ וא .ליש 4־ל .ליש 3־מ ותדובע־חוכ לש
 תמחמ ,.ליש 2־ל דריי וא .ליש 4־ל וריחמ הלעי ,יוניש־אלל ראשנ ותדובע־חוכ לש
 :ךכיפלו .הדובע־תועש 12 ןתונ אוה םלועל — עציהו שוקיב לש סחיה תונתשה

 וא ןכרעב יונישכ ,חרכהב ,ול הארנ לבקמ אוהש טנלאויוקאה רועישב יוניש לכ
 ןדה ,ת י מ ם םדא תא האיבהש איה וז הדבוע .ותדובע תועש 12 לש ןריחמב
 יכ ,הכלהה תעיבק ידיל ,וזמ הכופה תועט ידיל ,29עובק לדוג ןיד הדובעה־םוי תא
 אליממו ,היחמה־יעצמא לש םכרע הנתשיש יפ לע ףא — עובק אוה חדובעה־ךרע

 .לעופה ליבשב ןוממ תוחפב וא ןוממ רתויב אטבתי ופוג הדובע־םוי ותוא

 לככ הבורמ תומכ לבקל הצור אוה םנמא .ינש דצמ ,ןוהה־לעב לא וישכע הנפנ
 השעמל ןיינועמ אוה ןיא ךכיפלו .רשפאה לככ טעומ ןוממ דעב הדובע לש רשפאה
 ךא .הז לש ודוקפית הלעמש ,ךרעה ןיבו הדובעה־חוכ לש וריחמ ןיבש שרפהב אלא
 ויחור תא ומצעל ריבסמ אוהו ,רשפאה לככ לוז ריחמב הרוחס לכ תונקל דוקש אוה
 סושמ .ךרעה ןמ הלעמל הריכמו ךרעה ןמ הטמל היינק ךותמ ,האנוא ךותמ טושפ

 ךרע הנוכמה הזכ רבד תמאב היה םייק ילמליאש ,הנבה ללכל עיגמ אוה ןיא ךכ
 םלועב םייק היה אל בוש — שממ הז לש וריחמ תא םלשמ היה ילמליאו הדובעה

 .ןוהל ךפהנ היה אל בוש ונוממו ,ןוה
 הרואכלש ,תועפות הלעמ הדובעה־דכש לש תישממה העונתה :ךכל ףסונו
 ךרע דעב אלא הדובעה־חוכ לש ךרעה דעב אל םימלשמש ,חיכוהל ידכ ןהב שי
 יבש לע דימעהל רשפא הלאה תועפותה תא .המצע הדובעה ךרע דעב ,ודוקפית

 ־םוי לש וכרא תונתשה םע הדובעה־רכשב יוניש :תישאר :םילודג םיגוס־תובא
 :הנוכמה לש הכרע דעב אל םימלשמש ,קיסהל היה רשפא תושר התואב .הדובעה

 ,התריכחמ עובשל הנוכמ לש התריכח רתוי הלוע ןכש ,היתולועפ ךרע דעב אלא

 םיעצבמה ,םינוש םילעופ לש הדובעה־רכשב ילאודיווידניאה לדבהה :תינש .םויל
 —תוילשאל חתפ חתפיש אלב ךא — ילאודיווידניא לדבה ותוא ,םלואו .דוקפית ותוא

 ,שרופמבו היסהרפב ומצע הדובעה־חוכ רכמנ הב ,תודבעה תטישב םג םיאצומ ונא

 ־רכשב ןוידה בגא ,הדובעה־םוי לש ותונתשה לע יארקאב אלא זמור וניא ת י מ ם .א 29
 .הדיחיל
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 חדובע־רכשב הדובעהדדוכ לש —וריחמ לא —וכרע לוגלג .17

 ןמ הלעמל רשא הדובעה־חוכ לש ונורתי תודבעה תטישבש אלא .להבו קרש אלל
 לש וקלחב םילפונ ינוניבה ןמ הטמל דשא הדובע־חוכ לש ותערגמ וא ינוניבה

 ?ומצע לעופה לש וקלחב םילפונ םה הריכשה הדובעה תטישב ולאו ,םידבעה־לעב
 אוה ישילש ףוג הנושאר הטישב ולאו ,ותדובע־הוכ תא רכומ ופוג־אוה ןאכ ןכש

 .ותוא רכומש

 — "הדובע־רכש" וא ,״הריחמו הדובעה־ךרע" :העפותה־תרוצ יבגל :בגא
 — הדובעה־חוכ לש וריחמו וכרע אוה ,הב זולגתזנה ,יתוהמה סחיה ןמ הלידבהל
 תונושארה .ןהב תנגה עקרבו העפותה־תורוצ לכב רומאה ללכה לש וחוכ הפי
 ולאו ,תולבוקמו־תוחיכש הבשחמ־תורוצ תניחב ,ןהילאמ ןירשימב תורצוימו־תורחח
 תלקתנ תיסאלקה תינידמה הלכלכה .והלגיו עדמה אוביש חרכהה ןמ — ןורחאה הז
 הדיב ןיא ףאו .תעדמ־חוסינ וחסנל העדי אל ךא ,יתימאה םירבדה־בצמב בוריקב

 .ינגרובה הרוע ךותב העוקת תראשנ איהש תמיא־לכ ,ןכ תושעל

 רשע־הנומש קרפ

 ןמזל־רכש

 הדבוע לעו — דואמ־דע תונוש■ תורוצ המכו המכ אוה ףא שבול הדובעה־רכש
 םיניינועמ וללה ןכש ,הלכלכה תרות לש םיטוקליה ךותמ דומעל לוכי םדא ןיא וז
 .הרוצבש־יוניש לכ םה םיחינזמ ךכ ךותמו ,דבלב רמוחב קר תוירזכא ידכ דע
 ,הריכשה־הדובעל תדחוימה הנשמב ומוקמ הלאה תורוצה לכ לש רואיתה ,םלואו
 דוסיה־תורוצ־יתש תא הרצקב ןאכ חתפל ונילע הבוחש אלא .הז רוביחב אלו

 .תוטלושה
 .תומיוסמ ןמז־תופוקתל דימת הדובעה־חוכ לש ורכממ לח ,ונל רוכזש יפכ

 ,ימויה וכרע ןירשימב הב אטבתמש ,הדובעה־חוכ לש תפלחומה ותרוצ :ןאכמ
 .׳וכו םויל רכשה :רמוא הווה ,"ןמזל־רכשה" לש הרוצה איה — רכו יעובשה
 ־ייוניש רבדב — רשע־השימחה קרפב םיראותמה םיקוחהש ,ריעהל שי הליחת
 טושפ הרוצ־יוניש ידי־לע — ךרעה־ףדועבו הדובעה־חוכ לש ריחמב םירועישה
 ןיבש לדבהה יב ,וישכע ונל הארנ ןכו .הדובטה־רכש לע םיקוחל םכפהל לכות
 ךרע ףלחתמ הבש ,היחמה־יעצמא לש תומכה ןיבל הדובעה־חוכ לש ןיפילחה־ךרע
 ךכב אהי אל .ישממ הדובע־דכשו ילאנימונ הדובע־רכש ןיבש לדבהה אוה — הז
 הרוצב ןוידה םע דבכ קסוהש המ לע העפותה־תרוצ יבגל רוזחל אובנש ,תלעותה ןמ
 .ןמזל־רכשה ליבשב תוינייפוא תודוקנ המכ ןתמב ונמצע םצמצנ ךכיפלו .תיתוהמה

 ךסה אוה ,רכו תיעובשה ,תימויה ותדובע דעב לבקמ לעופהש ,30ןוממה־םוכס
 רכשה ותואש ,רורב ,םלואו .וכרע יפל דמאנה וא ילאנימונה ותדובע־רכש לש
 לוכי ,רמולכ ,הדובעה לש דואמ־הנוש ריחמ אטביש לוכי רכו יעובשה ,ימויה
 ־םוי לש וכרא יפל לכה — הדובע תומכ התוא דעב םינוש ןוממ־ימוכס אטביש

 .עובק אוה ומצע ןומטהדרע יכ ,דימת ןאכ החנהה
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 ,דדובעה־רכש

 ־רכשה יבגלש ,אצמנ .31םוי־םוי קפסמ אוהש הדובעה תומכ יפל ,ונייה ,הדובעה
 ,ימויה רעשה — הדובעה־רכש לש ללוכה־םוכמה ןיב בוש לידבהל ךירצ ןמזל
 דציכ ,רמולכ ,הז ריחמ הלעמ התא דציכו .הדובעה ריחמ ןיבל — ףכו יעובשה
 הדובעה לש עצוממה ריחמה ?הנותנ הדובע־תומכ לש ינוממה־ךרעה תא הלעמ התא

 השא תועשה רפסמל חדובעה־חוכ לש עצוממה ימויה־ךרעה תא קלחנ םא ,אצמיי
 םהש ,.ליש 3 ,לשמל ,הווש הדובעה־חוכ לש ימויה־ךרעה םא .עצוממה הדובעה־םויב
 ירה — תועש 12 הנומ הדובעה־םוי םאו ;הדובע תועש 6 לש םיכרעהדורצות

 ,הדובע־תעש לש ריחמ ותוא .םיסנפ 3 = 0יגניליש 3 היהי הדובעיתעש לש ריחמה
12 

 .הדובעה־ריחמל הדימ־תדיחי שמשמ ,וז ךרדב ונילעהש

 יפ לע ףא ,רועיש ותואב ראשייש לוכי ,,וכו יעובשה ,ימויה רכשה יכ ,ןאכמ אצוי
 10 לש היה לבוקמה הדובע־םוי םא ,לשמל .תודימתב דרייו ךלי הדובעה ריחמש

 הדובע־תעש לש הריחמש ירה ,.ליש 3 היה הדובעהדדוכ לש ימויה ךרעהו תועש
 דרויו ;תועש 12־ל הדובעה־םוי הלועשמ ,םיסנפ 3־ל דרוי אוה !םיסנפ 33/5 הלע
 הנתשנ אל ןכ יפ לע ףאו .תועש 15־ל הדובעה םוי הלועשמ ,םיסנפ 22/־ ידכל
 רכשה וא ,ימויה רכשה הלעיש לוכי :ךפיהלו .יעובשה רכשה וא ימויה רכשה
 םא ,לשמל .דרוי אוה םא וליפאו עובק ראשנ הדובעה ריחמש יפ לע ףא ,יעובשה
 ,.ליש 3 אוה הדובעה־חוכ לש ימויה ךרעה םאו ,תועש רשע לש היה הדובעה־םוי
 ־ריחמשכ ,הקוסעתה יוביר תמחמ םאו .םיסנפ 37־ אוה הדובע־תעש לש הריחמש ירה
 דע ימויה ורכש הלעי ירה ,תועש 12 לעופה דובעי ,היהש ומכ ראשנ הדובעה
 וליא ,האצות התוא גישהל רשפאו .הדובעה ריחמב םייוניש אלל ,םיסנפ 772 .ליש 3
 היילע :אצמנ .32יביסנטסקאה הרועיש אלו ,הדובעה לש יביסנטניאה רועישה לדג
 הדובעה־ריחמ תוראשיה םע דחי לוחתש רשפא ,עובשל וא םויל ,ילאנימונה רכשב

 תמיא־לכ ,לעופה־תחפשמ לש היתוסנכהב ןידה אוהו .ותדירי םע וליפאו יוניש אלל
 םתדובע ידי־לע הלדגו־תכלוה החפשמה־שאר ידי־לע הקפוסש הדובעה תומכש
 םניאש ,הדובעה־ריחמ תדרוהל םיד1תמ שי :םידמל ונאצמנ .החפשמה־יגב ראש לש

 .33עובשל וא םויל ילאנימונה רכשה תתחפהב אקוד םיכורכ

 דראו דא רס) ".הנותנ הדובע־תוטכ דעב םימלשמש ,םוכס אוה הדובעה־רדומ" 31
 רפסה לש ורבחמ אוה טסוו (.67 ׳מע ,1826 ןודנול ״.הדובעה־רכשו ןגדה ריחמ״ :טסוו

 יבגל ןוהב שומישה לע הסמ" :תינידמה הלבלבה תודלותב הפוקת חתופה ,םש־םוליעב
 .1815 ןודנול ״.דרופסקוא יאטיסרבינואה ׳גילוקה רבה ידי־לע .עקרק

 הדובעה רכשב היילע ...תעצובמה הדובעה תומכבו הדובעה־ריחמב יולת הדובעה־רכש"32
 ־םילודג םיצמאמו רתוי־האלמ הקוסעת תמחמ .הדובעה־ריחמ תאלעה אקוד בייחל הכירצ הניא
 ".וניעב דומעיש רשפא הדובע,ד־ריחמ ולאו ,תרכינ הדימב הלעי הדובעה־דכשש רשפא רתוי
 ריתמ תא" םיעבוק דציכ :תירקיעה הלאשה לע ,בגא (.112־ו ,68 ,67 דנע ,םש ,טסוו)

 .תופודש תורמימב טסוו בישמ — ?״הדובעה
 ,18־ה האמה ןמ תיתיישעתה תונגרובה לש רתויב־קודאה הגיצנ הנוכנ־לע תאז שיגרה 33
 םג םא — םימעפ המכ ונמיה ונטטיצש ,״רחסמו עוצקמ לע הסמה״ לש רבחמה אוהו
 ילאנימונה רכשל ךכב ותנוכ) הריחמ אלו ,הדובעה־תומכ" :תלבלובמ אלא הניא וירבד־תאצרה
 ריחמ דרוי ;סיכרצימה ראשנ תונוזמה לש ריחמה ידי־לע תעבקנש איה ,(עובשל וא םויל
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 ןמזל־רכש .18

 תיעובשה וא תימויה ,הדובעה לש התומכ הנותנ :יללכ קוחכ ןאכמ אצוי םלואו
 םא הנתשמ ומצע הזו ;הדובעה־ריחמב יעובשה וא ימויה רכשה יולת בוש /וכו

 ,ריחמ ןותנ םא ולאו .וכרעמ וריחמ תויטסב םאו הדובעהדזוכ לש ךרעה תונתשהב
 .עובשל וא םויל הדובעה לש התומכב יעובשה וא ימויה רכשה יולת בוש ,הדובעה
 "דגמכ תלבקתמ — הדובע־תעש לש ריחמה ,ונייה ,ןמזל־רכשה לש הדיחיה
 הדובעה־םוי לש תועשה רפסמ לע הדובעה־חוכ לש ימויה ךרעה תא םיקלחמשמ
 הדובעהדזוכ לש ימויה ךרעהו ,תועש 12 לש אוה ןורחאה הזש ,חיננ .לבוקמה
 ריחמה היהי הלא םיאנתב .הדובע־תועש 6 לש םיכרעה־תרצות איה — .ליש 3 הווש
 םא ,הנהו .םיסנפ 6 איה הלש םיכרעה־תרצות ולאו ,םיסנפ 3 הדובע־תעש לש
 קר דיגנ ,(עובשב םימי 6־מ תוחפ וא) םויב תועש 12־מ תוחפ לעופה תא וקיסעי
 1*4 וא 2 לש ימוי רכש קר ,הדובעה ריחמ ותוא יפל ,לבקי בוש — תועש 8 וא 6
 רצייש ידכ ,םויל תועש 6 עצוממב דובעל וילע ונתחנה יפלו ליאוהו .34םיגניליש
 הפוג וז ונתחנה יפלו ליאוהו ;ותדובעדווכ לש ךרעה דגנכ לוקש ימוי רכש קר
 רורב ירה—ןוהה־לעב ליבשב % לבא ומצע ליבשב *4 קר העש לכב דבוע אוה
 םאב ,תועש 6 לש םיברעה־תרצות תא הדובעה ןמ איצוהל לוכי אוה ןיאש ,רוחומו
 ־רתי לש תוינסרהה היתואצות לע ונדמע הלעמל .תועש ו2־מ תוחפ ותוא םיקיסעמ
 ך1תמ םיעבונה ,לעופה לש וירוסי תורוקמ תא םיפשוח ונא וישכע ולאו ,הדובע

 .ותקוסעתב ןועדג
 ימוי רכש םלשל בייחתמ ןוהה־לעב ןיאש ,תאזכ העיבק חעשל־רכשה עבקנ םא
 תא קיסעהל וחור לע הלעיש ,הדובע־תועש ןתוא דעב םלשל אלא ,יעובש וא

 ןדמוא הליחתמ וילע םסבתנש ,ןמזה ןמ הטמל וקיסעהל ודיב שי בוש — לעופה
 ־תדיחיו ליאוה .הדובעה־ריחמ ליבשב הדימה־תדיחי וילע הססבתנש וא ימויה רכשה

 תלוטנ איה אהת ירה ,_הדוב_עה'חוכ לש ימויה ךרעה היצרופורפה יפל תעבקנ וז הדימ
 ןותנ ויתועש רפסמש הדובע־םוי

 .תועש לש םיוסמ רפסמ הדובעח־םויב וב תונמל םילדתשמ ,ןבומכ ,רחשו־םעט לכ
 ־לעב לוכי וישכע .רכשב־אלש הדובעה ןיבו רכשבש־הדובעה ןיב רשקה דקענ בוש
 ־ןמז תא ול חיניש אלב ,לעופה ןמ הדובע־ףדוע לש תמיוסמ תומכ טוחסל ןוהה

 ילעב .הדובעה תומכ תילאנויצרופורפ הדימב ,ןבומכ ,תדרוי ירה — המוצע הדירי םינרצימ,ד
 אלו — חדובעה ריחמ דירוהלו תולעהל תונוש םיכרד שי יכ ,הפי םיעדוי הרומקאפונאמה
 שולש" ורוביחב דמוא רוינס .וו .נ (.611 ,48 ׳מע ,םש) ״.ילאנימונה ורועיש יוניש ידי־לע קד
 ןיב — וטטצל אלב ,טסוו לש ורוביחב שמתשמ אוה ןאכ — ״רכשה רעש לע תואצרה
 לעופה :עמשמ .([15] 14 דנע) ״רכשח רועישב רקיעב ןיינועמ לעופה״ :רומאל ,ראשה
 אוהש המב אלו ,רכשה לש ילאנימונה רועישב ,ונייה ,לבקמ אוהש ,דמב רקיעב ןיינועמ

 !הדובעה תומכב — ןתונ
 ןיטולחל הנוש ,דרוצה ןמ הטמל הקוסעת ,תאזכ הניקת־יתלב הקוסעת לש התעפשה 34
 טלחומה וכרא לא םולכ אלו הל ןיא הנושארה .קוחה ףקותב הדובע,ד־םוי לש יללכ םוצמצמ
 הדקמב .דחאכ תועש 6 לשו תועש 15 לש הדובע־םויב לוחל הלוכיו ,הדובעה־םוי לש
 תועש 15 עצוממב לעופה דבועש ,ךכב הדובעה לש ןיקתה ריחמה תא םיבשחמ — ןושארה
 אהי םא ,האצותה ,אופיא ,הנתשת אל .םויל תועש 6 דבוע אוהש —יבשה הרקמב ;םויל

 .תועש 3 קר ינשה הרקמבו ,תועש 7*4 קי ןושארה הרקמב וישכע קוסע
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 הדובעה־רכש

 ־ךות ,הקוסעתב תורידס לכ תוחמל ודיב שי בוש .ומצע־דוקזחהל ול שורדה הדובעה
 לכה — הרומג וא תיסחי הלטבאו רתויב־המויא הדימב הדובע־רתי תופילח עבקיש
 אוה הצורש ,הלתמא ךות .ולש העשה־יכרצ יפלו ובל תורירש יפל ,ותויחונ יפל
 הכראה הדובעהרכוי תא ךיראהל אוה לוכי ,"הדובעה לש ןיקתה ריחמה" תא םלשל
 (1860) םתודרמתה ןאכמ .לעופה ליבשב םיאתמ יוציפ לכ אלל — הניקת יתלב
 — ןיטולחל תינויגה תודרמתה — ןיינבה־עוצקמב םיקוסעה ןודנול ילעופ לש

 ךרדב הדובעה־סוי לש ותלבגה .העשל־רכש ותוא םהילע תופכל ןוהה־ילעב וסינשמ
 ותואל ,ןבומכ ,ץק המוע איה ןיאש יפ לע ףא ,הז גוסמ תותיחשל ץק המש תיקוח
 םתוכיאב םייונישה ךותמ ,תונוכמה־ןונגנמ לש תורחתהה ךותמ עבונה הקוסעת־ערג

 .םייללכהו םייקלחה םירבשמה ךותמו םיקסעומה םילעופה לש

 עובק ראשיי הדובעה ריחמש רשפא ,יעובשה וא ימויה־רכשה לדגש תעב
 לוחי .דז רבד .הניקתה ותגרדמ הטמל דריי ןכ יפ לע ףאו ,תילאנימונ הניחבמ
 ריחמהש םע ,תלבוקמה ותוהשמ הלעמל ךראומ הדובעה־םויש תמיא־לכ ,דימת
 הדובעהררוכ לש ימויה ךרעה .רבשב םא <עןבק ראשנ ןן־ץןבעה־תעש לש וא הדובעד <קש

 הדובעה־־םוי
 — לדג הדובעהדדוכ לש וכרע .הנומה הלוע ונמיה הלודג תוריהמב ירה ,הנכמה הלוע

 היצרופורפב לדג אוהו ,ודוקפית ךשמ לודיג םע — הז לש ויוליב לדגש םושמ
 טלושש ,םיבורמ היישעת־יפנעב :ןאכמ .ודוקפית־ךשמבש תפסותה ןמ רתוי הריהמ
 ־תיעבט ךרדב חתפתנו םק ,הדובעה־־ןמזל םייקוח םיגייס אלב ןמזל־רכשה םהב
 ףוס דע ,לשמל ,תמיוסמ הדוקנל דע .דדובעה־םוי ערתשהב קר יכ ,גהנמ ותוא תירוקמ
 ("מ01־מ13,1 \¥01־1ס1ן£ <13}׳״, ״1116 (13,^8 ןיקתל אוה בשחנ ,תירישעה העשה

 הדובע תועש ,םויהדודובע ,ןיקת .דדובע־םוי] ״1116 ע62ז!13.1■ 110ן1ז־8 01 זז0מ1<"
 ־ת1עש] 0\ז6ע11מ16) ןמז־רתיל הדובעה־ןמז בשחנ בוש הז לובגל רבעמ .([תורידס
 רתוי־בוט רכש — הדימה־תדיחי תשמשמ העשה — םימלשמ ודעבו ,([תופסונ
 הדובעהרבוי .35קוחצ ידכ דע הריעז היצרופורפב תופוכת םג םא , (6x11־3 ע3ץ)
 ןמ ןמז־רתוי ןורחאה ךשמנ תופוכתו ,שממב הדובעה־םוימ קלחכ ןאכ םייק ןיקתה
 ־םוי תא םיכיראמש תעב הדובעה־ריחמב לודיג ותוא .36הנשה תומי לכב ןושארה
 רשא םינוש היישעת־יפנעב שבול — תוניקת לש םיוסמ לובגל רבעמ ,הדובעה
 ,ךומנ אלא הדובעה־ריחמ ןיא ןיקת יורקה ןמז ותוא ךשמבש ,וזכ הרוצ הינטירבב

 איצוהל לכויש ידכ ,רתוי הפי םלתשמה ןמז־רתי דובעל לעופה תא הפ1כ הזו

 וא ינפ ן4־מ — ךכ לכ ןטק (םירחתה תיישעתב) תופסונ תועש דעב םולשתה רעש״ 35
 ־יסולכואל םרגנה ,לוועה לדוג לא ביאכמ דוגינב דמוע אוהש — העשל ינפ 2 דע ינפ %

 תופוכת ותוא םיאיצומ ,וז ךרדב םיהיורמש ,ןטקה םוכסה ...םתויח־חוכבו םתואירבב םידבועה
 (.47 ׳סמ ,%\ו1 ׳מע ״.ינש ח״וד — םידלי תקסעהל הדעוה״) ״.תפסונ הנוזת לע

 .תשורודה־־יתב־קוח רבכמ־אל הב גהנוהש ינפל ,ןיטפאט תספדה לש היישעתב ,לשמל 36
 תועש 10י/2 לש םויה תדובעש ךכ ידכ דע ,םיירהצה־תחוראל הקספה אלב םידבוע ונייה"־
 םיבזוע ונא תוקוחר םיתעלו ,תופסונ תועש תוליחתמ ךליאו ןאכמו ,צ״החא 4.30׳־ב תמייתסמ
 ".תופסונ תועש הלוכ הנשה לכ השעמל םידבוע.ונא ךכו ,ברעב 6 ינפל הדובעה־םוקמ תא

 (.125 ׳מע ,״ןושאר ח״וד — םידלי תקוסעתל הדעוה״)
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 ןמזל־רכש .18

 ץק םזע קוחה יפל הדובעה־םוי לש ומוצמצ .37קיפסמ רכש ותדובעמ ללכב
 .38.דז גונעתל

 ןכ ,היישעתה יפנעמ ףנעב הדובעה־םוי ךיראיש לככ :איה תומסרופמה ןמ
 האנשה־תריקסב וז הדבוע םיגדמ וויירגדר .א היישעתה־חקפמ .39הדובעה־רכש דריי
 הדובעה־רכש ךלהו־הלע היפל ;1859 דע 1839 תנשמ ,הנש םירשע לש הפוקתל
 םידבוע םהבש תשורחה־יתבב ולאו ,תועשה־רשע־קוחל םיפופכה תשורחה־יתבב

 .40ךלהו־דרי — םויל תועש 15 דע 14

 תוסכב יעובשה וא ימויה רכשה יולת בוש ,חדובעה־ריחמ ןותנ םא" קוחה ךותמ
 אוה חרכה ןכ ,הדובעה ריחמ ןטקיש לככ :לכ םדוק אצוי — ״הקפוסש הדובעה
 ומצעל חיטבי לעופהש ידכ ,הדובעה־םוי ךראיש חרכה ןכ וא ,הדובטה־תומכ לדגתש
 ןברד תשמשמ הדובעה־ריחמ לש וז תוכימנ .רתויב־בולע םג םא ,עצוממ־רכש

 41הדובעה־ןמז תא ךיראהל

 הז ףנעב םידבוע ויה היטוקס יקלחמ המכב" .היטוקסבש ןובילה־ילעפמב ,לשמל 37
 רשע :רמולכ ,תופסונ תועש לש הטיש יפל (1862 תנשב ,תשורחה־יתב־קוח גהנוהש ינפל)
 2־ו .ליש 1 לש רכש רבגל םימלשמ ויה ןתרומתו ,תוניקתה הדובעה־תועש ויה םויל תועש
 םימלשמ ויה ןדעבו ,תפסונ הדובע לש תועש עברא וא שולש דוע ויה םוי לכבו ;םויל סנפ
 .ליש 8־מ רתוי היורהל היה לוכי אל רבג־לעופש ...התיה תאזה הטישה תאצות .העשל סנפ 3
 ".קיפסמ ימוי־רכש חיוריש היה רשפא־יא תופסונ תועש אלב ...תוניקת תועש דבע םא ,עובשל
 אוהש ךות ,רתוידוובגה רכשה" (.10 ׳מע ,״1863 לירפאב 30 .ר״ההתב יחקפמ לש תוח״וד״)
 ".וינפב דומעל ולכויש ,ידמ קזח ךויתפ שמשמ — תופסונ תועש דובעל םירגובמ םילעופ ךשומ
 ןודנול [011:7] ךרכב תויכירכה (.5 ׳מע ,״1848 לירפאב 30 ר״חהתב יחקפמ לש תוח״וד)
 ־תועש עבוקה ,תוילושל־הזוחה יפל ,ךליאו 15—14 ליגמ תוריעצ תורענ הברה תוקיסעמ
 ,10 העש דע שדוח לכ לש ןורחאה עובשב וללה תודבוע ןכ יפ לע ףאו .תומיוסמ הדובע
 םינודאה" .רתויב תברועונ הרבח ךותב ,םיקיתןה םילעופה םע דחי ,הלילב 1 וא ,12 ,11
 ־יתבב תולכוא ןהש ,"הליל־תדועסו ףסונ רכש ידי־לע ןתוא (16מ1ק1:) םיתפמ םינתשרחה
 תוצירפה" ןתוא ברקב וז ךרדב תרצונש ,הלודגה רסומה־תותיחש .הביבסבש חזרמה
 ־ףויש תאצומ (191 ׳סמ ,44 ׳מע ,״ישימח ח״וד — םידלי תקסעהל הדענה״) ופ "תוריעצה

 .םיבורמ רסומ־ירפסו ך״נת ירפס תכירכב םג ,ראשה ןיב ,תוקוסע וללהש ,ךכב הלקשמ
 לש תקדוצ תרוקיב ךותמ .םש ,״1863 לירפאב 30 ר״חהתב יהקפמ לש תוה״וד״ האר 38
 הלודגה התיבשה ימיב ,ךכב םיקוסעה ןודנול־ילעופ וזירכה ,ןיינבה־עוצקמב םירבדה־בצמ
 ינשב אלא העסנל־רכשל םיכסהל םינכומ םה ןיא יכ ,1860 תנש לש [100110111:] התבשההו
 ,תועש 10 וא 9 לש ןיקת הדובע־םוי עבקיי הדובעה־תעשל ריחמה םע דחיש .1 :םיאנת
 ־םוי לש העשל ריחמה ןמ רתוי לודג אהי תועשה 10 ןב הדובעה־םויב העשל ריחמהשו
 תפסונרדדובעל תבשחנ אהת ,ןיקת־םויל לעמ ,תפסונ העש לכש .2 !תועשה 9 ןב הדובעה

 .תיסחי הדימב רתוידדובג םולשת הליבשב עבקייו
 הדובע־תועש תוגוהנש םוקמב יכ ,הילע תעדה ןתיל שיש ,איה הדבוע :דועו״ 39
 (.9 ׳םע ,״1863 רבוטקואב 31 ר״ההתב יחקפמ לש תוח״וד) ״.ךומנ רכש םג גוהנ םש ,תוכורא
 התוא םיכיראמ בודה לע ,(1116 803,ם1;7 ?11:1:31106) הרצ ןוזמ־תבצקה החיטבמש ,הדיבעה״

 (.15 ׳מע ,״1863 ,ישש ח״וד ,רוביצה תואירב״) ״.הדימה לע רתי
 .32 ,31 ׳םע ,״1860 לירפאב 30 ר״חהתב יחקפמ תוח״וד״ 40

 דובעל ,ךומנה הדובע,ד־ריהמ ללגב ,םיביוחמ הילגנאב תורמסמ יניקתמ די־ילעופ הנה 41
 תועש ןה ולא" .רתויב־בולעה יעובשה רכשה תא גישהלו־איצוהל ידכ םויל תועש 15
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 הדדבעה־רכש

 ימויה רכשה תדירי ידיל ,ךפיהל ,האיבמ הדצמ איה ,הדובעה־ןמז תכראה ולאו
 .יעובשה וא

 ידי־לע הדובעה־ריחמ עבקנש וז העיבק ךותמ
 הדובע,•ודזוכ לש ימויה ךרעה

 ויתועש רפסמ ןותנש הדובע םוי

 תא הדירומ —הדעב יוציפ ןתינ ןיא םא — הדובעה־םוי לש ותכראה םצעש ,אצוי
 תלוכיה תא ןוהה־לעבל ול תונתונה ןפוג תוביסנה ןתוא םלואו .הדובעה־ריהמ
 תופוכש ןפוסו הליחת ותוא תורישכמש ןה ,תמייק הכראה הדובעה־םוי תא ךיראהל
 תועשה לש ללוכה־ריחמה דרייש דע ,ילאנימונה ,דדובעה־ריחמ תא םג דירוהל ותוא
 הזימרב ןאכ קפתסנ .יעובשה וא ימויה רכשה דדייש דע ,רמולכ ,לדגומה ןרפסמב םג
 הלדג ירה ,םילעופ 2 לש וא יצחו לעופ לש הלועפ לעופ עצבמ םא .םירבד ינש לע
 .העובק תראשנ קושב םייוצמה הדובעה־תוחוכ לש םתקפסא םג םא ,הדובעה תקפסא

 רשוכה תא ןוהה־לעבל ול תנתונש איהו ,םילעופה ןיב תורחתה המק וז ךרדב
 ,ותרישכמ הדובעה־ריחמב הדירי התוא ולאו ,הדובע,ד־ריחמ תא דירוהלו־ךימנהל

 םיבורמ םימי ואציי אל ךא .42הדובעה־ןמז תא רתוי דוע תולעהלו־ץוחלל ,ךפיהל
 ־תויומכ לע ,ונייה — רכשב־אלש׳ הדובע לש תוניקת יתלב תויומכ לע הז דוקיפו

 לש יעצמאל ךפהנ — תיתרבחה עצוממהדוגרד תא תופיצמו־תורבועה הדובע
 ותואו .הדובעה ריחמ אוה יהרוחסה־ריחממ קלח .םמצע ןוהה־ילעב ןיב תורחתה
 ־ריחמ ליבשב ןיינמבדתולעהל חרכה ןיא ,ודעב םימלשמ ןיאש ,תדובעה־ריחמ לש קלח
 ותוא הפוכש ,ןושארה דעצה ,דנה .הרוחסה־הנוקל הנתמב ותתל רשפא .הרוחסה
 ־ריחמ דותמ איצוהלו־ףיסוהל :סנואב הליטמ איהש ינשה דעצה הזו .תורחתהה
 ותכראה םע רצויש ,ילאמרונאה ךרעה־ףדועמ קלח תוחפל ,הרוחסה לש רכממה
 — תוביציב טעמ־טעמ ךא ,תיערא קר הליחת — ךלוהו־שבגתמ ךכו .הדובעה־םוי לש

 עובק דוסי הז ריחמ השענ ךליאו ןאכמו ,הרוחס,ד־רכממל ילאמרונאו דורי ריחמ
 ־םדוקש םשכ ,הדימה־ןמ־הלעמל הבורמ הדובע־םוי לש ודצב ,בולע הדובע־רכשל
 העונת לע םיזמרמ אלא ונא ןיא .וללה תוביסנה לש הדלות רכש ותוא ,דיה ןכל
 ומצע ןוהה־לעב אובי הלק העשל ךא .ןאכל ךייש וניא תורחתה,ד־חותיג ןכש ,וז
 םיסונא םהמ םיברש ,םילעבה ןיב תורחתהה ךכ לכ הלודג םאחגנימריבב" :רבדיו
 ןיא ןכ יפ לע ףאו ;םתושעל םישייבתמ ויה תרחאש םישעמ ,םידיבעמכ ,תושעל

 דואמל־דע השק הדובע דובעל וילעו ,[ברעב 8 דע רקובב 6־מ] םויב דואמ תובורמ ,תובורמ
 תואצוה ,הדובע־ילכ ךכמ דירוהל שיו !דהא .ליש וא םיסנפ 11 גישיש ידכ ,ןמז ותוא לכ
 הדעות") ".םיסנפ 3 וא 2ג/2 ידכ םיעיגמ דחיב הלא לכו ,לזרבה־תלוספ דעב המ־רבדו ,הקסהה
 ןניא ,הדובע־תועש ןתוא תודבועה ,םישנ (.671 ׳םמ ,136 ,מע ,״ישילש ח״וד .םידלי תקסעהל

 (.674 ׳סמ ,137 ׳טע ,םש) עובשל .ליש 5 אלא תוהיורמ
 ויה" תולבוקמה הדובעה־תועש תא דובעל ברסמ היה ,לשמל ,יתשרח לעופ םא 42
 שרדייש ךורא ןמז לכ דובעל םיכסמ היהש ,רחא לעופב דואמ רצק ןמזב ותוא םיפילחמ

 רבוטקואב 31 .ר״חהתב יחקפמ לש תוח״וד״) ״.הקוסעתה ןמ ךלשומ היה ךכו — ונממ
 ...םילעופ ינש לש םתדובע עצבמ דחא לעופ םא" (.58 ׳םמ ,39 ׳םע ,תודע־תייבג .״1848

 ".הריחמ תא התיחפה הדובע לש תפסונה הקפסאהש ינפמ ...םיחודה רעש ללכ ךרדב הלעי ירה
 (.15 ׳מע ,״רכשה רעש לע תואצרה שולש״ :רוינס)
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 ןמזל־רכש .18

 ,43/׳■^^ להקה קרו (3,11(1761 חס !מ076!!101167 !8 1מ3<16) ,ןוממ רתוי דכב םילעמ
 ריחמב םחלה תא רכ1מ םהמ דחאש ,ןודנולב םיפואה יגוס ינש ונל םירוכז

 (״1116 ןיקתה ריחמה ןונ הטמל — ינשהו ,(1116 ״11!11ע7166<1׳')031(678) אלמה
 םהילע םיזיעלמ "אלמה ריחמה" ילעב 0 !1(167107166(1״, "1116 011(1678611678״).
 ,תישאר ,אוה םמויק לכ" :תידאטנמאלראפה הריקחה־תדעו ינפב םהירחתמ לע
 םיטחוס םהש םושמ ,תינשו ,(הרוחסה ףויז ידי־לע) רוביצה תא םימדמ םהש םושמ
 ־אלש םילעופהדודובע ...תועש 12 דעב ןתינה רכשב הדובע תועש 18 םהילעופמ
 ןיב תורחתהה ...תורחתה־תמחלמל ןיז־ילכ התשענ (1116 ז1ז1ן>31<113110117) רכשב
 ,םירעשה־דירומ .הלילה־תדובע לש התריקעל םיישקה רוקמ איה םיפואה־םילעבה

 אלמיש ול חרכה — חמקה ריחמ אוה — תואצוהה־ריחממ הטמל ומחל תא רכומה
 הדובע קר ילעופ ךותמ איצומ ינא םא ...הדובע רתוי וילעופמ ןטחסב ונורסח תא
 ־ריחמב ינחצניש חרכהה ןמ ירה — תועש 20 וא 18 איצומ ינכש ולאו ,תועש 12 לש
 רשפא בוש [תופסונ תועש] ןמז־רתי דעב םולשת שורדל םילעופה ולכי וליא .רכממה
 ־ץוח ינבמ םה םירעשה־ידירומ לצא םיקוסעה הלאמ םיבר .,.הז תנועמ ןוקתל היה

 .44"גישהל םדיב שיש הדובע־רכש לכב טעמכ קפתסהל םיסונאה ,םירענו ץראל

 תפקתשמ דציכ ,ונל הארמ איהש ,ךכ םושמ םג ןיינע הב שי הינאו־הינאת התוא
 ,עדוי ןוהה־לעב ןיא .רוצייה־יסחי לש דבלב וואסבה קר יטסילאטיפאקה חומב

 ,רכשב־אלש הדובע לש תמיוסמ תומכ וכותב לפקמ הדובעה לש ןיקתה ריחמה ףאש
 תמייק הניא וליבשב .ויחור לש ןיקתה רוקמה איה איה רכשב־אלש ד תדובעו

 ,ןיקתה הדובע־םויב לפוקמ הז ןכש ,הדובע־ןמז־ףדוע לש הירוגטאקה רקיע־לכ
 וליבשב םייקו־םייק הז דגנכ .ימויה רכשב — רובס אוה ךכ — םלשמ אוה ודעבש
 לבוקמה ריחמה דגנכ לוקשה גייסה ןמ הלעמל הדובעהרכוי תכראה תמייק ,ןמזה־רתי
 םולשת שרודו־דמוע אוה זנירטשה־דירומ ורחתמ יבגלש אלא דוע אלו .הדובעה לש
 ףא הז ףסונ םולשתש ,עדוי וניא ןאכ ףאו .הז ןמז־רתי דעב (6x173 ק37) ףסונ
 .הליגרה הדובעה־תעש לש ריחמה התוא ליכמש םשכ רכשב־ אלש הדובע ליכי אוה

 ,םיסנפ 3 אוה תועש הרשע־םיתש לש הדובע־םויב העש דעב ריחמהש ,לשמל ,חיננ
 ־רתיב הדובע־תעש דעב ריחמה ולאו ;הדובע־תעשמ 4/2 לש םיכרע־תרצות ,ונייה
 ןושאר הרקמב .הדובע־תעשמ 2/3 לש םיכרע־תרצות ,ונייה ,םיסנפ 4 אוה ןמזה
 ,יס 1/3 — ןורחא הרקמבו ,הדובע־תעשמ 1/־ םולשת־אלב ומצעל ןוהה־לעב סכנמ

 .22 ׳סמ ,66 'טע ,תודע־תייבג ,״ישילש ח״וד — םידלי תקוסעתל הדעוה״ 43 ■
 ,םש ןכו 111 ׳מע ,1862 ןודנול ,״םיפואה תוילוש ולבקש תונלבוקל רשקב דכו ח״וד״ 44
 ונרכזהש יפכ — [11111 !17166(1] אלמ ריחמב םירכומה םג ךא .27 ,359 ,479 ׳סמ ,תודע־תייבג
 בודה לע םתדובעב וליחתיש" םהילעופ תאמ םישרוד — ומצע טנב םרבד הדומש יפכו ליעל;
 ...ולוכ םויה לכ םתוא םיקיסעמ ךכ־רתא ...םויה־תרחמל רקובב 8 רע ושעיו ...הלילב 11־ב

 (.22 ׳מע ,םש) ״.ברעב 7 העש דע.
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 .דדובעה־רכש

 רשע־,רעשת קרפ

 הדיחיל־רכש

 םשכ ,ןמול־רכשה לש הרוצייוניש אלא [תונלבקב רכשה] הדיחיל־רכשה ןיא
 .וריחמ וא הדובעהדווכ ךרע לש הרוצ־יוניש אלא וניא ןמזל־רכשהש

 לעופהש ,שומישה־ךרע וליאכ ,ונילע המוד הדיחיל־רכשה לע הנושאר הריקסב
 רבכש■ הדובע אלא ,היח הדובע ,ותדובעדווכ לש ותלועפ וניא ,הריכמ ידיל ואיבמ
 וניא וז הדובע לש הריחמ וליאכ ,ונילע המודו ;תרצותב ץפח־שובל השבלתנ

 הדובעה סוכ לש ימויה ךרעה רבשד ידי-לע _ ןמזל-יכשה עבקנש יפכ — עבקנ
 ויתועש רפסמ ןותנש הדובע־םוי 1 1

 .45רציימה לש קפסהה־רשוכ ידי־לע אלא
 ףפורתיש היה ןידב — וז ןיע־תיארמב ןומא ןתונה חטבמ ותוא :לכ םדוק
 תומייק הדובע־רכש לש תורוצה יתש יכ ,דבלב הדבועה ידי־לע הבורמ הדימב
 םכרד ןודנולב םירדסה" :לשמל .םפוג קוסיע־יפנע םתואבו דחא ןמזב וז דצב וז
 םירדסה ולאו ;ללכה ןמ אצוי אלא וניא ןמזל־רכשה ,הדיחיל־רכש יפל דובעל
 ירגנ .ללכה ןמ אצוי ןאכ אוה הדיחיל־רכשהו ,ימוי רכש יפל םידבוע הדשה־ירעב
 רכש — הילגנא ילמנ ראשב ולאו ,הדיחיל־רכש םהל םימלשמ ןודנול למנב תוינאה
 התוא דעב תופוכת םימלשמ ןודנולבש ןפוג םיפכואל־תואנדס ןתואב .40"ןמזל
 ,שממ תשורחה־יתבב .ימוי־רכש םילגנאלו הדיחיל־רכש םיתפרצל הפוג הדובע

 תודחא הדובעדוולועפ םיינכט םימעטמ םיאיצומ ,הדיחיל־רכש ללכ ךרדב םהב גוהנש
 ,ומצעשכל רבדה רורב םוקמ לכמ .47ןמזל־רכשב ןדעב םימלשמו וז הדימ־תמא ךותמ

 לש ותוהמ תא םולכ אלו הנשמ וניא הדובעה־רכש םולשתב הרוצ־לדבה ותואש

 ןיב איה סייניב־תדמע ;לעופה תודלותב הפוקת תנייצמ הדיהילדזדובעה תטיש" 45
 ןמואה ןיבו ,ןוהה״לעב לש ונוצרב יולתה ,דבלב םוי־ריכש אלא וניאש ימ לש ותדמע
 .דחאב ןוהה־לעבו ןמואה תא ,קוחר־אלה דיתעב ,ופוגב דחאל חיטבמש ,יפותישה (^ע(:12£111)
 לש ונוהב םה םידבוע םג םא ,םמצע לש םהינודא השעמל םה הדיחיל־רכש יפל םידבועה
 תודוגאו תונוכמ,ד־ןונגנמ ,תותיבשו תויעוצקמ תורבח" :םטאו ן ,ד ו ׳ג) ".קיסעמה
 ־רוב הווהמש םושמ ,הז ןורוביח טטצמ ינירה (.53 ,52 ,םע ,1865 רטס׳צנאמ ״.תויפותיש
 רמ ותוא .ןמזמ ,דז שואבו בוקר ,הקיטגולופאב אניחט־אחמק ינימ לכ לש שממ ןיכפוש
 תוידבו תודבוע" רחא ןורוביח םסריפ 1842 תנשבו ,םזינאואב ןבל־םדוק לפטמ היה ופוג םטאו
 לזג לעכ [?1:01)61־17] ןיינק לע ,ראשה ןיב ,זירכמ אוה ןאכו ,״תינידמ הלכלכ לש

 .םהה םימיב יהיו . [1101;1:161-7]
 .22 ׳מע ,1860 ןודנול ״.תותיבשו תויעוצקמ תודוגא״ :גנינאד .י .ט 46

 םתואמרל תעייסמ ,תחא־תבבו וז דיל וז ,רכשה תורוצ יתש לש הז םויק המכ דע 47
 הדיחיל־דכש יפל םידבוע םתיצחמש ,םילעופ 400׳ קיסעמ תשורח־תיב״ :םינתשרחה לש
 ןמז םה םידבוע ,םויל םולשת םילבקמ םירחאה 200 .תופסונ תועשב רישי ןיינע םיניינועמו
 םתוא לש םתדובע ...תפסונ הדובע דעב ןוממ רתוי םילבקמ םניא ךא ,םירחאה ומכ ךורא
 ידכ הןש וא ,תועש 50 ךשמב דחא לעופ לש ותדובעל הנש העש יצח ךשמב םילעופ 200
 לש תוח״וד") ".קיסעמה ליבשב שממ חויר והזו — עובשב דחא לעופ לש ותדובעמ %
 הדימב תוטלוש ןיידע תופסונ הדובע־תועש" (.9 ׳מע ,״1860 רבוטקואב 31 ,ר״חהתב יחקפמ
 .ןישנוע ינפבו םידבדה־יוליג ינפב ןוחטב קינעמ ומצע קוחה םירקמה בורבו ,דואמ הנוגה
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 הדיחיל־רכש .19

 ותוחתפתהל התרבחמ רתוי החונ אהת תחא הרוצש ,רשפאש יפ לע ףא — רכשה
 .יטסילאטיפאקה רוצייה לש

 .רכשב־אלש 6־ו רכשב ןהמ 6 ,תועש 12 לש אוה לבוקמה הדובעה־םויש ,אהי
 ,אהי .םיסנפ 6 ,אופיא ,הדובע־תעש לשו ,.ליש 6 אהת הז םוי לש םיכרעה־תרצות
 ,רמולכ ,תוחמתהו המצוע לש תעצוממ הגרדב דבועה לעופ יכ ,ןויסנה ךותמ אצויש
 הניחבמ יחרכהה הדובעה־ןמזב קר הרוחס םוש לש הרוצייל תמאב שמתשמה
 הדידמבש־םיקלח םאו דרופמב םא — תודיחי 24 תועש 12 ךשמב קפסמ ,תיתרבח
 עובקה ןוהה־קלח יוכינ רחאל — הלא תודיחי 24 לש םכרעש ,אצמנ .ףוצר רצות לש
 לעופה .םיסנפ 3 אוה הדיחיו הדיחי לכ לש הכרעו ,.ליש 6 אוה — ןהב לפוקמש
 ־רכש יבגלש םשכ .תועש 12־ב .ליש 3 חיורמ אצמנו ,הדיחיל םיסנפ *4־ו 1 לבקמ
 תועש 6־ו ומצע ליבשב תועש 6 דבוע לעופהש ,םיחינמ םא ,ךכב לדבה ןיא ןמזל
 ליבשב התיצחמו ומצע ליבשב התיצחמ העש לכב דבוע אוהש וא ,ןוהה־לעב ליבשב

 התיצחמו רכשב התיצחמ הדיחיו הדיחי לכש ,רמאנ םא ןיב :ךכ ןאכ ףא — ,ןוהה־לעב
 ־חוכ לש וכרע תא ריזחמ תודיחי 12 דעב ריחמה קרש ,רמאנ םא ןיבו ,רכשב־אלש

 .ךרעה־ףדוע םלגתמ תודיחי 12 ראשב ולאו ,הדובעה
 ןכש .ןמזל־רכשה לש התומכ תילאנויצאריא איה ףא הדיחיל־רכשה לש ותרוצ
 ולכאנש רוצייה־יעצמא לש ךרעה תא םיכנמש רחאל — ,לשמל ,הרוחס תודיחי יתש
 לעופה ולאו ,םיסנפ 6 ןכרע ,תחא הדובע־תעש לש תרצות ןתויהב — ןתיישע םע
 םוש ןירשימב אטבמ הדיחיל־רכשה ןיא השעמל .םיסנפ 3 לש ריחמ ןדעב לבקמ
 םלגתנש הדובעה־ןמזב הדיחיה לש הכרע תא דודמל ןאכ הרטמה ןיא ,יכרע־סחי

 תודיחיה רפסמב — לעופה ידי־לע העקשוהש הדובעה תא םידדומ :ךפיהל אלא ,הב
 יבגל ךא ,רישיה הנמז־ךשמ יפל הדובעה תדדמנ ןמזל־רכשה יבגל .ודי לע ורצויש
 .48םיוסמ ןמז־ךשמב הדובע הב הרבטצנש ,תרצותה תומכב תדדמנ איה הדיחיל־רכשה
 הדובעה לש ךרעה :האןשמה יפל ופוג הדובעה־ןמז לש וריחמ עבקנ רבד לש ופוסב
 הרוצ־יוניש אלא הדיחיל־רכשה ןיא :ןאכמ .הדובעה־חוכ לש ימויה ךרעל = םויל

 .ןמזל־רכשה לש
 .הדיחיל־רכשה לש תוינייפואה ויתונוכת לא תוטרפ רתיב ןנובתנו ואוב

 תא םימלשמ ןיא ןכש ,ופוג רצותה ידי לע ןאכ תרקובמ הדובעה לש התוכיא
 וז הניחבמ .תעצוממ תוכיאב רצותה קזחומ ןכ םא אלא ואולימב .דדיחיל־ריחמה
 ־יפאק תואמר לשו הדובעה־רכשב םייוכינ לש עפוש רוקמ הדיחיל־רכשה ךפהנ

 .תיטסילאט

 ־תויביסנטניא תא הב דומל .דכרצ־לכ תרדגומ הדימ ןוהח־לעב ידיב ןתונ אוה
 העובקו הליחתכלמ־תמיוסמ תורוחס־תומכב םלגתמה ,הדובע־ןמז ותוא קר .הדובעה

 ,הדיחיל־הדובע יפל םיקסעומ םניאש םילעופל םרגנה לוועה לודג המ ...תוה״וד המכב יתיארה

 30 ,דדדהתב יחקפמ לש תוח״וד״ב דנרוה דרנו אי ל) ״.עובשל רכש םילבקמ אלא
 (.9 ,8 ׳טע ,״1859 לירפאב

 ".התרצות יפל םאו ,הדובעה ךשמ יפל םא :םינפוא ינשב רכשה תא דודמל רשפא,, 48
 רוביח לש רבחמה (.32 ׳מע ,1796 סיראפ ,״תינידמה הלכלכה ירקיע לש יראטנמלא רוציק,,)

 .הי יג ד אג /ג :םשדבוליעב הז
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 הדובעה־רכש

 אב אוה הז ונידב קרו ,תיתרבח הניחבמ יחרכה הדובעךמזכ ןודנ ,ןויסנה ךותמ
 ־תדיחי ןודנולבש תוטייחל םילודגה הכאלמה־יתבב היורק הז םעטמ .ומולשת לע
 .םיסנפ 6 העשל ריחמה !דכו העש־תיצחמ ,העש — דכו הייזח ןוגכ ,תמיוסמ הדובע

 ,תושדח תונפוא יבגל .תחא העשב תעצוממה תרצותה המ ,םיעדוי ןויסנה ךותמ
 הדובע־תדיחי םא ,םידבועה ןיבל קיסעמה ןיב ךוסכס ץרפתמ ,דכו םינוקית־תכאלמ
 תורגנה־יתבב ךכב אצויכ .ןאכ םג עירכמו ןויסנה אבש דע ,דכו העש=תמיוסמ
 ,רמולכ ,עצוממה קפסהה־רשוכ יפל רשכומ לעופה ןיא םא .ןודנולבש דכו םיטיהרל
 .49ותדובעמ ותוא םירטפמ ירה ,תימוי תרצות לש םיוסמ םומינימ קפסל ודיב ןיא םא

 לש ותרוצ םצעב תרוקיבל ןאכ תונותנ התמצעו הדובעה לש התוכיאש סיכמ
 תשמשמ ןכ־לעו .הדובעח־לע חוקיפה ןמ לודג קלח תרתיימ וזש ירה ,הדובעה־רכש
 הטישל רוקמ םגו ,הלעמל הראותש ,תינרדומה תיתיבה־הדובננל דוסי םג וז הרוצ
 דצמ .הל דוסי־תורוצ יתש וז הטיש .יוכידו לוצינ לש ,היכראריה ןיעמ ,תגרדומ
 ןוהה־לעב ןיב םידמועו םיליפט םיאבו־םיקחדנש ,ךכ לע הדיחיל־רכשה לקמ ,דחא

 .(8ט1>161;1;1מ£0ץ13.]601ג1י) הדובעה לש הנשמ־תריכח הלחש ,ריכשה־לעופה ןיבל

 ריחמ ןיב :שרפה ותוא ךותמ םיעבונ הלא םייניב־ישנא לש םהיחוור רקיע לכ
 ותוא םינתונ ,םייניבה־ישנא ,םהש ,הז רכשמ קלחה ןיבו ,ןוהה־לעב םלשמש ,הדובעה
 "העחהה־תסיש" וז הטיש היורק הילגנאב :ינייפוא הז הארו .50םילעופל תמאב

 תושעל ןוהה־לעבל הדיחיל־רכשה ול רשפאמ ינש דצמו .(״8\י/6£(רמ2-87ע1:6מ1״)
 ־דדוק םע תורכמב ,הרובה־שאר םע הרוטקאפונאמב — ישארה־לעופה םע הזוח
 ,הדיחיל ךכו ךכ לש ריחמ לע — ירקיעה יאנוכמה םע תשורחה־תיבב ,דכו םחפה
 םלשלו ול םישורדה םירזוע םילעופ רוכשל ומצע לע חקול ישארה־לעופהש ןפואב
 לוצינ לש תועצמאב ותמשגה לע ןאכ אב ןוהה ידיב םילעופה לוצינ .םרכש תא

 .51לעופה ידיב לעופה
 רוזאל ישיא ןיינע ןיינועמ לעופהש ,וילאמ ןבומ ירה ,הדיחיל־רבשה ןותנ םא
 תולעהל ןוהה־לעב לע לקמש אוהו ,רשפאה־לככ תיביסנטניא הדימב ותדובע־חוכ תא
 ךיראהל :אוה לעופה לש ישיאה וניינעמ ,ןכו .*51הניקתה תויביסנטניאה־תגרד תא

 םיוסמ ןמז ירחא ריזחהל וילע התרומתו ,לקשמב הנתוכ ךכו ךכ (הו1טל)ול םירסומ" 49
 דעב דבו ךכ ול םימלשמו ,תמיוסמ ביט־תגרדב םיטוח לש וא רוזש״ליתפ לש ןותנ לקשמ
 קפסמ אוה םא ;שנוע וילע לח ,הביטב היוקל ותדובע םא .קפסמ אוהש רצות לש טנופ לכ
 םילבקמ ומוקמבו ותוא םירטפמ ירה — ןותנ ןמז ליבשב עבקנה םומינימה ןמ התוחפ תומכ

 (.317 ,[316] 'מע.,״תורוטקאפונאמ לש היפוסוליפ״ :רוי) ״.רתוי־רשכומ לעופ
 ולאו ,םיחעוב ,הקלח תא לוטיל,הכירצ תחא לכש ,םיידי המכ תרבוע הדובעה םא" 59
 יוצמ וניא תלבקמ תלעופהש רכשהש ,אצוי ירה ׳הדובעה תא תעצבמש איה הנורחאה דיה קר
 ,ט0( ׳סע ,"ינש ח״וד — םידלי תקסעהל הדעוה״) ".רתויב־הבולע היצרופורפסידב אלא

 (.424 ׳סמ

 וליא ,הדיחילדרכשה תטישב לודג ןוקית הז אהי" :ריעמ סטאו ןוקיטגולופאה וליפא 51
 — ויתונורשכ יפל דחא לכ ,הזוחב־םיפתושכ דחא לעפמב םיקוסעה םישנאה לכ תא םיעבוק ויה
 (.53 ׳מע ,םש) ".אוה־ותבוטל הדימה לע רתי וירבח תא דיבעהל ןיינועמ אהי דחא שיאש תחת
 ,םמ ,66 ,מע ,״ישילש ח״וד — םידלי תקסעהל הדעוה״ :הוושה וז הטישבש תוירורעשה לע

 .ךליאו 59 ,53 ,13 ׳סמ ,11 'מע ;124 ׳סמ ,11 'טע ;22
 .םייתוכאלמ םיעצמאב הל םיעייסמו םיאב תופוכת — וז תינאטנופס־תיעבט האצות851
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 ,דדיחילירכש .19

 ,הבוגתה הלח ןאכו .52יעובשה וא ימויה 1רכ(ע הלוע ךכבש םושמ ,הדובעה־םוי תא
 איה ,הדובעה םוי תכראהש המ דבלמ — ןמזל־רכשה יבגל הלעמל הראות רבכש
 הדירי הכותב תלפקמ ,דמועו־עובק ראשנ הדיחיל־רכשה םא וליפא ,המצעשכל

 .הדובעה־ריחסב
 ־דכש — ללכה־ןמ םיאצוי םיטעומ םירקמל טרפ — גהונ ןמזל־רכשה יבגל

 לש ריחמה דדמנ םנמא הדיחיל־רכשב ולאו ;םיווש םידוקפית דעב הווש הדובע
 הנתשמ יעובשה וא ימויה־רכשה לבא ,תרצות לש תמיוסמ תומכב הדובעה־ןמז
 לש םומינימ דחאה קפסמ ןותנ ןמזב :םילעופה לש ילאודיווידניאה ינושה יפל
 ירה .תינוניבה הדימה ןמ הלעמל — ישילשהו ,תינוניב הדימ — ינשה ,תרצות
 ,םתויחמומב ינושה יפל לכה ,םילודג םישרפה ןאכ םילח תישממה הסנכהה יבגלש
 תונשל ידכ ךכב ןיא ןבומכ .53םיטרפה־םילעופה לש רכו םתדמתהב ,םצרמב ,םחוכב
 םיכלוהו־םיוותשמ ,תישאר .הריכשה־הדובעה ןיבל ןוהה ןיבש יללכה סחיב םולכ־אלו
 ־ןמזב קפסמ הזש אצמנו ,ולוכב הכאלמה־תיב יבגל ,םיילאודיווידניאה םילדבהה
 לש עצוממה אוה םלשמ אוהש ללוכה־רכשהו ,תעצוממה ותרצות תא םיוסמ הדובע
 ־ףדוע ןיבו הדובעה־רכש ןיבש היצרופורפה ,תינש .הז ףנע ליבשב הדובעה־דכש
 — טרפה־לעופה לש ילאודיווידניאה רכשהו ליאוה ,יוניש־אלל תראשנ דרעה
 םלואו .תילאודיווידניאה ותדובעב קפסמ אוהש ךרעה־ףדוע תומכ ודגנכ־הלוקש
 ,התלועפל רתוי בר בחרמ תוילאודיווידניאל הל ןמזמ הדיחיל־רכשהש םושמ אקוד
 ןאכמו ,םילעופה לש תוילאודיווידניא התוא חתפל הפיאש םושמ דחא דצמ ךכב שי

 הלובחתה תלבוקמ ןודנולב [£11£111€61י111£ רי1*£(16] תונוכמךיינב לש ףנעב ,לשמל
 שאר שמשיש ,הדובע־חוריהמבו ןוילע ינפוג קזוחב ןייטצמה ,םדא םיררוב" :תאזה [£1*101$:]
 עינהל ויתוחוכ ץמאיש יאנתב ,רחא ןמזב וא הנש עבר לכב ,ףסונ רכש ול םימלשמו ,םילעופ המכל
 ךכב שי ירה הרעה לכ אלב ...והוגישי םה ףאש ,ליגרה רכשה תא אלא םילבקמ םניאש ,םירחאה תא

 הדובעהדזוכו הנוילעה תויחמומהו הלועפה קותיש רבדב תונלבוקה ןמ המכ ריבסהל ידכ
 ,("8 £ 1 ת £ 1 11 £ £116 3,0£1011, 811ע61*101־ 81011 3,11(1 י^01*1011£ ע0ו¥61*")

 תויעוצקמ תודוגא" ;גביבאד) ".[תויעוצקמה תודוגאב] םילעופה לע םילבוק םילעבהש
 רשפא ,תיעוצקמ הדוגא לש ריכזמו לעופ ופוג רבחמהש ינפמו (.23 ,22 ׳םע ,״תותיבשו

 "רתויב הדבכנה" ,תימונורגאה הידפולקיצנאב ונייעו ואוב ךא .המזוג םושמ וירבדב ואדיו
 ךאכש.,[״1,3ןג0ן1ת6ע״נ "לעופ" ףיעס ,ן ו ט רומ /צ .יל , ["111211171*68!)00£^ןנ16״נ

 .הז קודב־דותמב ושמתשיש םירכוחל םיצילממ
 ןילובגה לע םירבוע םהש ,ךכמ תלעות םיקיפמ ...הדיחיל־רכש םילבקמש הלא לכ" 52

 דוהיב האצמל לוכי התא ־־ תופסונ תועש תדובעל תונוכנ התוא .הדובעה ליבשב םייקוחה
 לירפאב 30 ר״חהתב יחקפמ לש תוח״וד״) ״.תוושאה דיל וא תוגרואכ תוקוסעה ,םישנה לצא
 ...םיקיסעמה ליבשב ןכ־לכ הליעי איהש ,(הדיחילדדדובעה לש) וז הטיש" (.9 ׳מע ,״1858
 וא ■ עברא ךשמב הריתי הדובעב ומצע ךרפיש ,ריעצה רדקה תא ץירמהל ןירשימב הטונ

 הביס דוע ."יהוזו ...ךומנ רכשב דא ,הדיחיל הדובעה תטישב ותוא םיקיסעמש םינש שמח
 ח״וד — םידלי תקוסעתל הדעוח״) ״.םירדקה לש עורגה יתואירבה םבצמ תרבסהל הבושח

 (סהח ׳מע /׳ןושאר
 ליבשב דכו ךכ ,ונייה ,הדיחי יפל םימלשמ םיוסמ עוצקמב הדובע דעבש םוקמ" 53
 םויה יפל הדובעב לבא ...תרכינ הדימב םהיניב םינוש ויחי רכשה־ירועישש רשפא ...תלוביקה
 רכשה לש הדימדומאבכ וב וריכה ,קסעומהו קיסעמה ,םהינשש .,.דיחא רעש ללכ ךרדב םייק
 <;17 'מע ,״תותיבשו תויעוצקמ תודוגא״ :ג נ י נ א ד) ״.עוצקמ ותואב םידבועה ללכ ליבשב
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 הדובעה־רכש

 תורחתהל איה תפחוד יבש דצמו •,תימצעה םתרוקיבו םתואמצע ,םתוריח שגר םג
 תאלעה דצב :[חדיחיל־רכשה לש] ותמגמ ןאכמ .ורבח דגנכ דחאו םמצע !יבל םניב
 .המצע המר התוא דירוהל — תעצוממה המרה ןמ הלעמל םידיחי לש הדובעה־רכש

 דע ,תרוסמ ןיעמ ,םיבר םימימ שרתשנ רבכ םיוסמ הדיחיל—וכשש םוקמב ךא
 ודמע ,ללכהךמ־םיאצויה ,הלא םירקמב — םידחוימ םיישקב הלקתנ ותדרוהש
 הלודגה התיבשה ,לשמל ,ןאכמ .ןמזל־רכשל הדיחיל־־רכשה תא חוכב וכפהו םילעבה
 ךבא אוה הדיחיל־רכשה :הנורחאלו .54ירטנווקב םיטרס,ד־יגרוא ןיב 1860 תנשב

 .55הלעמל תראותמה תועשה־תטיש לש הייתשה

 רתויב המיאתמה ,רכש־תרוצ שמשמ הדיחיל־רכשהש ,אצוי ןאכ דע רומאה לכמ
 ,אוה םייק —רקיע־לכ אוה שדח אלש יפ לע ףאו .יטסילאטיפאקה רוצייה־ןפואל

 הילגנאבו תפרצבש םילעופה־תונקתב ,ראשה ןיב ,ןמזל־רכשה לש ודצב ,תימשר
 תפוקתב קר ותלועפל רתוי בר בחרמ ומצעל שבוכ אוה ירה — 14־ה האמב
 םינשב דוחיב ,הלודגה היישעתה לש ףחדהו־רעסה תפוקתב .שממ הרוטקאפונאמה
 .הדובעה־רכש לש ותדדוהלו הדובעה־ןמז לש ותכראהל ףונמ שמיש ,1815 דע 1797

 — הפוקת התוא ךשמב .הדובעה־רכש תעונת לע דואמ בושח רמוח ונא םיאצומ

 ־יבתכ רבדב תרחבנה הדעוה לש תודע־תייבגו ןובשחוךיד" :םילוחכה םירפסב
 ["נגסעסנ^ 811(1 ?¥1(161106 !עסזמ 1116 861601 ׳ךגדה־יקוחל םיעגונה השקב

 *אלראפה הנועב) 001111X111166 011 ?611110113 ע00X11 1116 601111£<!68 1ו8ו73"]־

 (3011x066 18 8 הדיחיה יפל וא םויה יפל תרדתסמ םינמואה־תוילוש לש םתדובע״ 54
 םילעופה עצבל םילוכי הדובע המכ ,בוריקב םיעדוי םילעבהדכיבמואה... 011 818 ת1606)
 ? הועציבש הדובעל סהיב תופוכת םהל םימלשמ םה ןכ־לעו [נוב61161׳•] עוצקמ לכב םויב
 ".חוקיפב ךרוצ לכ אלל ,םמצע תבוט ןעמל ,םתלוכי לובג דע תוילושה םידבוע ךכו
 .202ד 185׳ דנע ,1756 םאדדטסמא תאצוה ,״ללכב רחסמה לש ועבט לע הסמ״ :ן ו י ט ב א ק)
 םג עפשב ולביקודבאש ונממש — ןויטבאק (.1755 תנשב רואלדדאצי הנושארה הרודהמה
 וניא הדיחיל־רכשה יכ ,ןאכ ,אופיא .עבוק דבכ — תימס .או טראויטס םמיי׳ג רס םגו יינק
 המצע לע הזירכמ ןויטנאקל רפסה לש תיתפרצה הרודהמה .ןמזל־רכשה לש הרוצייוניש אלא
 ,היישעת לש חותינה" — תילגנאה הרודהמה לבא .תילגנאמ םוגרת איה יכ ,רפסה רעשב
 אל ־" "ןודנול ריעה בשות ןורחאה ןמזב ,רהוס ,ןויטנאק םיליפ תאמ ׳וכו רחסמ
 ־רחואמ דוביע אלא ןאכ ןיאש ,אצוי הנכותמ םג אלא ,(1759) רתוי רחואמ ןמזמ איהש קר
 הרודהמב ולאו ,רקיע־לכ ם ו י ןיידע רכזנ אל תיתפרצה הרודהמב ,לשמל ,הנה .רתוי

 הניחבמ ־תוחפ הבושח תילגנאה הרודהמה .י ט פ רכזנ וניא בושש טעמכ ,ךפיהל ,תילגנאה
 — דכו תוכתמה־רחסל ,ילגנאה רחסמל םיעגונה ,םידחוימ םירבד המכ איה הליכמ ךא ,תינויע
 ,תילגנאה■ הרודהמה רעשב דשא םירבדה יכ ;אופיא ,המדב .יתפרצה טסקטב םירסח הלא לכו
 "דכו םידבועמו ,רבכמ אל תמש ,ןובשו־ףידח ליצא לש ודי־בתכ ךותמ דחוימב םיחוקל"
 ["׳18^6מ 01116117 £ע0מ1 1116 ]\!8111180ע!ע¥6X7 8 01 1 עב£6נב10118 0611116111811

 .םהה םימיב רתויב־תלבוקמ ,התודב אלא םניא — (1606836(1, 811(1 8<18!>16(! 610.״]
 ,םילעופ רתוי הברה םילבקמ ויה תועודי תונדסב יכ ,תופוכת םיתעל וניאר ירהו" 55
 ,הדובעל םיפצמש ךות ,םילעופ םילבקמ תופוכת ?הדובעה יכרצל תמאב םישורד ויהשמ
 ,הדיחיל־רכשח יפל םימלשמש ןויכ ?המודמ אלא וליפא הניא םיתעו ,העודי הנניא ןיידעש

 ןובשח לע ףקויי ןמזב דספהה לכ ירהש ,המואמ םינכסמ םניאש ,םבלב םילעבה םירמוא ירה
 לסירב ".לסירבב ילילפה ןידה־תיב ינפל סופדה־ילעופ" :ר א ו ג ר ג .ה) ".םיקסעומ־יתלבה

 (.9 ׳מע ,1865
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 הדיחיל״רכש .19

 ־לודיגב גצמה לע םידרולה־תדעו לש תונובשחו־םיניד" ןכו ,(1813/14 תיראסנמ
 0^)0 !■(■י 11־0111 1116 ״.ךכל םיכיישה םיקוחה לכ לעו ,התברצתו הרחס ,האובת

 1,01־<*8׳ 001מ1מ11166, 011 *116 818.16 01 1116 01־0^111, 0011111161־66, 311(1

 לש הנועה) 00ט811מ11>11ס11 01 01־3111, 311(1 311 03\¥3 1־61311112 1*161־610.״]
 ־ריחמ לש תכלוהודדדימתמה ותדרוה לע תוכמסומ תויאר התא אצומ ןאכ .(1814/15
 דרי ,לשמל ,הגיראה־תיישעתב .תיניבוקעי־יטבאה המחלמה לש התליחתמ הדובעה
 רכשה היה הדובעה־םוי לש הבורמה ותכראה תורמלש ,ךכ ידכ דע הדיחיל־רכשה
 התוחפ הנתוכה־גרוא לש תישממה הסנכהה" .ןכל־םדוק היהשמ וישכע ךומנ ימויה
 הבורמ םדוק היהש ,חיכשה לעופה לע ונורתי :ןכל־םדוק התיהשמ הברהב וישכע
 לעופה ןיבו החמומה־לעופה ןיב דכשב־שרפהח ...םנמאו .ולוכ טעמכ לטבתנ ,דואמ
 דע .56"תרחא הפוקת לכב ןכל־םדוק היהשמ הברהב תוחפ וישכע אוה חיכשה
 לש התמצע תרבגהמ יאלקחה ןויראטלורפה קיפהש ,תלעותה התיה תטעומ המכ
 רוביח ךותמ חוקלה ,הז עטק אובי — הדיחיל־רכשה בקע התבחרהמו הדובעה
 תולועפה לש עירכמה ןבור" :דיעיו ,ונהירכוחו תועקרקה־ידרול ןעמל יתגלפמ
 םרכש .הדיחיל־רכש יפל וא םויל םתוא םירכושש ,םישנא ידיב תושענ תויאלקחה
 ,הדיחיל־־רכשה יפל יכ ,רעשל שיש יפ לע ףאו ;םיגניליש 12 ידכ הלוע יעובשה
 םיגניליש ינש ילואו דחא גניליש לעופה חיורמ ,הדובעל רתוי לודג ןברד שמשמה
 חויר יכ הלעמ תללוכהדתסנכה לש בושיחה ירה ,יעובשה־רכשה יפל רשאמ רתוי
 םרכש יכ ,ללכ ךרדב אצמנ ,דועו ...הנשה ךשמב ותלטבא ידי־לע ודספהב אצוי הז
 ךכו ,םייחרכהה היחמה־יעצמא לש ריחמה לא םיוסמ סחיב דמוע הלא םישנא לש
 הקדצה־תפוקל קקדזהל אלב ותחפשמ תא סנרפל לגוסמ ,םידלי ינשל בא ,דבוע םדא
 :טנמאלראפה ידי לע ומסרפתנש תודבועל עגונב זא ריעה ס ו ת ל מ .87ותליהקב
 ־רכשה גהונ לש תוטשפתהה תרבוג דציכ ,םישק תוששחב ינא האורש ,ינדומ"
 הז ירה — ךכמ רתוי וא ,םויל תועש 14 וא 12 ךשמב תמאב השק הדובע .הדיחיל

 .58"תישונא היירב לכ לש החוכמ הלעמל
 ,יללכ־גהנמל הדיחיל־רכש היה תשורחה־יתב־קוחל םיפופכה הכאלמה־יתבב
 תיביסנטניא הניחבמ אלא הדובעה־םוי תא ביחרהל לוכי ןוהה ןיא ןאכש םושמ

 .89דבלב
 התואב םלגתמה הדובעה־ךמז הנתשמ הדובעה לש תויביטקודורפה תונתשה םע
 לש ריחמל יוטיב אוה שמשמ ןכש ,הדיחיל־דכשה םג הנתשמש ירה .תרצותה־תומכ
 ,תודיחי 24 תועש 12־ב תורצוימ ויח הלעמל ונאבהש המגודב .םיוסמ הדובע־ןמז
 ־חוכ לש ימויה ךרעה ;םיגניליש 6 התלע תועשה 12לש םיכרעהדורצות ולאו
 דעב רכשהו ,םיסנפ 3 — תחא הדובע־תעש לש הריחמ ,.ליש 3 היה הדובעה
 תמחמ םא ,הנהו .הדובע־תעש לש ג/2 הגפסנ תחא הדיחיב .םיסנפ ז !4 — הדיחי

 ,48 ׳טע ,1815 ןודנול ״.הלודגה הינטירב לש רחסמה תוינידמל תורעה״ 56
 .5 ,4 ׳טע ,1814 ןודנול ״.הלודגה הינטירבב םירכוחהו עקרקה־ילעב לע הירוגינס״ 57
 [.הרעה ,49 'טע] 1815 ןודנול ,״התוחתפתהו הטנרה עבט רבדב הריקח״ :ם ו ת ל א מ 58
 לש השימחה ןמ םיקלח העברא םיווהמ םהש רשפא ...הדיחיל־רכש םילבקמש הלא" 59
 (.9 ׳םע ,״1858 לירפאב 30־ל ר״חהתב יחקפמ לש תוח״וד״) ״.תשורחה־יתבב םילעופה לכ

457 



 הדובעה־רכש

 תודיחי 48 ,דיגנ הדובע־םוי ותוא וישכע קפסמ תויביטקודורפה לש התולפכתה
 חדיחיל־רכשה דרוי ירה — םידמוע םניעב םיאנתה ראש לכ ולאו — 24 םוקמב
 1/4 אלא וישכע תגציימ הניא הדיחי לכ ןכש ,םיסנפ % לע דמועו םיסנפ !!/,,־מ

 םיגניליש 3=םיםנפ 3/4x48 ףאו ״ליש 3=םיסנפ 4x24*1 .*4 םוקמב ,הדובע־תעש
 תודיחיה רפסמ ךלהו־לדגש ,םחי ותוא יפל ךלוהו־תחופ הדיחיל־רכשה :רחא ןושל
 שורדה הדובעה־ןמז ךלוהו־תחופש לככ ,רמוא הווה ,60ופוג ןמז ותואב תורצוימה

 ילאנימונ יוניש .דז ירהו — הדיחיל־רכשב יוניש ותוא .הדיחי התוא לש התיישעל
 םושמ םא .םילעופה ןיבל ןוהה־לעב ןיב םיידימת םיכוסכס ויתובקעב איבמ — דבלב
 םושמ םאו ,הדובעה ריחמ תא תמאב דירוהל ידכ וז הלתמאב שמתשמ ןוהה־לעבש
 .חדובעהדומצעב הרבגה דימת הוולמ הדובעה לש יביטקודורפה־חוכה תרבגהש

 םימלשמ וליאכ — .דדיחיל־רכשה לש האובבב תואיצמ האור לעופהש םושמ וא
 ,רכשה־תדרוה לע םמוקתמ אוה ךכיפלו — ותדובע־חוכ דעב אלו ,ותרצות דעב ול

 םיבקוע ...םילעופה" .הרוחסה לש דכממה־ריחמב הלזוה הדגנכ הלוקש ןיאש
 םילגוסמ ךכו ,תורצוימה תורוחסה לש ריחמהו םלגה־רמוח לש ריחמה ירחא תונדפקב
 תאזכ העיבת ןוהה החוד קדצב .61"םהילעב יחוור לש תקיודמ הכרעה עובקל םה
 לע רמרמתמ ןוהה .62הריכשה־הדובעה לש הביטב םיעוטש הסג תועט ךכב האורו
 ־קסופ אוה ירהו ,היישעתה לש התומדקתה לע םיסמ ליטהל םיצורש ,וז הפצוח

 .63ללכב דבועל ןיינע הניא הדובעה לש תויביטקודורפהש שרופמב זירכמו

 םולשתה רעשו ,קוידב דדמנ [ןתשרחל] ול רשא הייווטה־תנוכמ לש רוצייהדדוכ" 60
 ".הוש הדימב אל םג םא ,יביטקודורפה החוכ לודיג םע דרוי התרזעב תישענה הדובעה דעב
 רוי — הנורחא תיטגולופא הרמימ (.317 ׳מע ,״תורוטקאפונאמה לש היפוסוליפ״ :ר ו י)
 ךותמ תעבונ ,לשמל ,"דרפ״ה תא םיכיראמש הרקמב יכ ,אוה הדומ .הלטבמו רזוח ומצע
 .יביטקודורפה החוכ לדגש הדימבדדב תתחופ הדובעה ןיאש ירה .תפסונ הדובע וז הכראה
 ערואמ לחשמ .תישימחב הנוכמה לש יביטקודורפה החוכ רבגתמ וז הכראה ידי־לע" :דועו
 ,ךא ;םדוקמ ול םימלשמ ויהש רעש ותוא יפל ותדובע דעב הווטל ול ומלשי אל בוש ,הז
 לכ דעב ינוממה ורכש תא הז רופיש הלעי ירה ,ץ5 לש סחיב תחפי אל הז רעשש ןויכמ
 ...העודי הלבגהל קוקז םדוקה טפשמה" — לבא ,לבא — ״ותדובע תועש לש ןותנ רפסמ

 םילעופה תרזע ליבשב המ־תפסות םלשל הווטה ךירצ 1ל תפסומה גנילישה תיצחמ ךוממ
 יאדוב הז רבדו — (321 ,[320] ׳מע ,םש) ״.םירגובמ םילעופ םיקחדנ הז דבלמו ,םיריעצה

 .הדובעה־רכש תא תולעהל הייטנ ול ןיאש
 ,1865 ןודנולו ׳גירבמייק ,״יטירבה לעופה לש תילכלכה ותדמע״ :טסופ .ה 61

 .178 ׳מע
 ,טפשמ לע ןובשחו־ןיד אוצמל רשפא 1861 רבוטקואב 20*מ ינודנולה ״דראדנאטס״ב 62
 [113815113168] םולשה־יטפוש ינפל ׳תושו טיירב ן ו ׳ג קסעה־תיב שיגהש

 .םיחיטש יגרוא לש תיעוצקמה הדוגאה יגיצנ תא םויא־ישעמ דעב ןידל־עובתל" לייד׳צורב
 ןמזב־וב היטש דראי 240 קפסל ךירצש ,שדח תונוכמ־ךונגנמ וגיהנה טיירב לש םיפתושה
 תוכז לכ םהל התיה אל םילעופה .דראי 160 רצייל ידכ םדוק ושרדנש ,(!)הדובעב־הבו
 .םיינכט םירופישב םנוה ועיקשה םהיקיסעמש ךותמ וחמצש ,םיחירב קלח םמצעל עובתל
 דחא ינפל םיסנפ 11/2־מ רכשה רעש תא תיחפהל טיירב םינודאה ועיצה ךכל םאתהב
 ךא .התיהשכ קוידב הראשנ הדובע התוא דעב םילעופה לש םתרוכשמש דועב ,דראיל
 לע הליחת ורהזוה אל — םינעוט םה ךב — םילעופהש ,תילאנימונ התחפה ןאכ התיה

 ".תואיכ ךכ

 ־ירועיש תא םייקל תופאוש ןהש ךות,[11י3*168'11מ10מ8] תויעוצקמה תודוגאה" 63
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 הדובעהירכשב םיימואל םילדבה .20

 םירשע קרפ

 הדובעה־רכשב םיימואל םילדבה

 ידיל איבהל םילולעה ,םיבוש םיגוסמ םיפוריצב ונקסע רשע־השימהה קרפב
 (ךרעה־ףדוע לא ותוא םיוושמ םא ,דמולב) יסחיה וא טלחומה ,ךרעה־רועישב יוניש
 וריחמ םהב שממתמש ,היחמה־יעצמא לש תומכה ,ינש דצמ ,ולאו ;הדובעה־חוכ לש
 לש ותונתשהב 64תויולת ןניאש תודונת־תועובת הב ולוחיש רשפא ,הדובעה־חוכ לש
 םיקיתעמש ,הטושפ הקתעה ידי־לע יכ ,ונוריעה רבכו .הנמיה תונוש וא ,הז ריחמ
 [6x0*61-180116 ?01־!״] םיברל־תנבומ הרוצל הדובעה־חוכ לש וריחמ תא וא וכרע תא

 לש העונתב םינדה םיקוחב םילגלגתמ וללה םיקוחה לכ ירה ,הדובעה־רכש לש
 רשפא — תינתשמ היצאניבמוקכ תאזה העונתה תרגסמב עיפומש המ .הדובעה־רכש
 .תומואה לצא הדובעה־רכשב ןמזב־וב לחה ינושכ עיפוי תונוש תוצרא יבגל יכ
 םיעבוקה םימרוגה לכ תא לוקשל שי ,תומוא לש הדובעה־רכש תא םיוושמ םא :ןכבו
 היחמה־יעצמא לש םפקיהו םריחמ :הדובעה־חוכ לש דדעה־רועישב יונישה תא
 דיקפתה ,לעופה לש ךוניחה תואצוה ,תירוטסיההו תיעבטה םתוחתפתהב םיינושארה
 יביסנטסקאה הרועיש ,הדובע,ד־תויביטקודורפ ,םידלי־תדובעו םישנ תדובע לש
 ־רכש תא חקנש ,לכ םדוק ,תבייחמ רתויב־תיחטש האנשה וליפא .יביסנטניאהו
 ־ימי לע ודימענו ,תונוש תוצראב םפוג רוציי־יפנע םתואב םייקה ,עצוממה םויה

 קיתעהל ךירצ ,םיימויה רכשה־ירועיש וז ךרדב וותשנש רחאלו .םלדגב םיווש הדובע
 ןה הדימ־תמא שמשמ ןורחאה הז קר ןכש ,הדיחיל־רכשל ןמזל־רכשה תא בוש

 .הדובעה לש יביסנטניאה הרועישל ןהו הדובעה לש תויביטקודורפה תגרדל
 הנמיה הטמלש ,הדובעה־תויביסנטניא ליבשב םיוסמ עצוממ לבוקמ ץרא לכב
 הניחבמ יחרכהה ןמזה ןמ ןמז רתוי האיצומ הרוחס םוש לש הרוצייל הדובעה
 ־תגרד קר .הניקת תוכיאל תבשחנ וז הדובע לש התוכיא ןיא ןכ־לעו ,תיתרבח
 תא הנותנ ץראב תונשל ידכ הב שי ,ימואלה עצוממה לע הלועה ,תויביסנטניא
 ,ימלועה קושב ןכ ןיאש המ .הדובעה־ןמז לש וכשמ םצע ידי־לע ךרעה תדימ
 ¬יסנטניא .ונמיה [םיילארגטניא] םידרפנ־יתלב םיקלח אלא ןניא תודיחיה תוצראהש
 ־הנטק ןאכו רתוי־הלודג איה ןאכ !ץראו ץרא לכב הנוש תעצוממה הדובעה תויב
 הדימהדודיחיש ,הדימ־הנק םישמשמ הלא םיימואל םיעצוממ :רמוא הווה .רתוי
 המואב םא :ןאכמ .תילאסרבינואה הדובעה לש תעצוממ,דדדדיחיה איה הבש
 האוש,רב — ןמז־קרפ ותואב תרציימ איה ירה ,רתוי־תיביסנטניא הדובעה תמיוסמ

 .ןוממ־רתויב אטבתמה ךרע־רתוי — תיביסנטניא־תוחפ הדובע לא

 םירופישה תונורתיב ([<21161161101־1:6111׳!] !םימש ומוש) קלת־לוטיל תוצמאתמ ,רכשה
 ןושלב השוריפ ,הדובעה התחפוהש םושמ ,רתוי־הובג רכשל השירדה ...תונוכמ,־ד־ןונגנמ לש
 ןודנול ,השדח הרודהמ /׳תועוצקמה ףוריצ לע") ".םיינאכמ םירופיש לע םמ ליטהל :רחא

 (.42 ׳םע ,1834
 ינפמ הלע" (הדובע,ד־ריחמב ןאכ רבודמ) "הדובעה־רכשש ,רמול ןוכנ הז אהי אל" 64
 ורוביח תא איצוהש ותאצוהב ן א נ א ק ו י ב דוד) ".הלממ הרוחס רתוי וב תונקל רשפאש

 (.הרעה ,417 ׳מע ,ןושאר דרכ ,1814 ,״םימעה רשוע״ תיממ .א לש
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 הדובע!ו־רכש

 ימלועה קושבש דכ ידי־לע ,ימואלניבה ושומישב ,דרעה־קוח הנתשמ רתוי דועו
 ־תיביסנטניא הדובעכ םג תחא המוא לש רתוי־תיביטקודורפה הדובעה תבשחנ
 תא דירוהל רתוי־תיביטקודורפה המואה תא הפכת אל תורחתההש תמיא־לכ — רתוי

 .הכרע לע הדימעהלו התרוחס לש רכממה־ריחמ

 תולוע הדימב־הב ,יטסילאטיפאקה רוצייה חתופמ תוצראה ןמ ץראבש הדימב
 ¬ניבה המרל לעמ התויביטקודורפו הדובעה תויביסנטניא םג המואה ברקב הב

 תורצוימה ,דחא גוסמ תורוחס לש תונושה תויומכה : םידמל ונאצמנ .*;64תימואל
 ,תימואלניב הניחבמ ןהל םיגוש םיכרע — הווש הדובע־ןמזב תונוש תוצראב

 ¬ניבה םיכרעה יפל םינתשמה ןוממ־ימוכסב ,רמולכ ,םינוש םיריחמב םיאטבתמה

 הכותבש ,המוא ליבשב ןוממה לש יסחיה ךרעה אהי רתוי־ןטק :עמשמ .םיימואל
 ־תוחפ הכותבש המוא ליבשב רשאמ ,יטסילאטיפאקה רוצייה ןפוא רתוי־חתופמ
 הז — ילאנימונה הדובעה־רכשש ,בייחתמ ןאכמ .הזה רוצייה ןפוא חתופמ
 המואה ךותב היהי לודג — ןוממב אטבתמ אוהשכ ,הדובעהדווכל טנלאויוקאה
 ,םינפ םושב רמול הצור הז ןיא ,םלואו !היינשה המואה ךותב רשאמ הנושארה

 היחמה־יעצמא יבגל ,רמולכ ,ישממה רכשה יבגל םג הפי הלא םירבד לש םחוכש
 .לעופה לש ותושרל םידימעמש

 ,תובוש תוצראב ןוממה־ךרע לש הז יסחי לדבהמ ונתעד תא חיסנ םא ףא םלואו

 המואבמ הנושארה המואב לודג ,׳וכו יעובשה ,ימויה רכשה יכ ,תופוכת אצמנ ירה
 ־ףדוע לא וסחיב הדובעה-ריחמ ,רמולכ — יסחיה הדובעה־ריחמ ולאו !היינשה

 .65הנושארה המואבמ היינשה המואב לודג — דחאכ תרצותה־ךרע לאו ךרעה

 ־ףנע תא רקחש רחאל ,1833 תנשמ תשורחה־יתבל־חדעוה רבח ,לוואק .ו .י
 םצעב רכשה ירועיש הילגנאב" יכ ,הנקסמ ידיל עיגה ,תקדקודמ הריקח הייווטה
 תשביבמ — לעופה ליבשב רתוי־םיהובג םג םא — ןוהה־לעב ליבשב רתוי־םיכומנ
 וויירגדר רדנסכלא הילגנאב תשורחה־יתב לע חקפמה .(314 ׳מע ,ר ו י) ״הפוריא
 הגשמ־הקיטסיטאטס 1866 רבוטקואב 1־מ תשורחה־יתב לע ולש ןובשחו־ןידב איבמ
 יפ לע ףא יכ ,חיכומ אוה וז לש הדוסי לעו !תשביה תוצרא תמועל הילגנא לש

 תונשל ןהב שיש ,תויביטקודורפה לא .רשקב ,תוביסנה ןה המ ,רוקחנ רחא םוקמב א64
 .רחא וא הז רוצי־ףנע יבגל הז קוח

 ,ןייצל יוארה ןמ ןבו" :ריעמ ,תימס .א דגנ וסומלופב ,וו ם ר דנ א סמיי ׳ג 65
 ,ןהב המדאה תרצותש ,תוינע תוצראב בורה לע ךומנ ןיע־תיארמל הדובעה ריחמ םנמאש
 תמאב םש הובג בורה לע הז ריחמ השעמל ןכ יפ לע ףאו !הלוז אלא הניא ,האובת דוחיבו
 ,הדובעה לש ישממה ריחמה אוה םויל לעופל ןתינש רכשה אל ,ןכש .תוצראה ראשבמ רתוי
 תמיוסמ תומכ קיסעמל תמאב ול הלועש המ אוה ישממה ריחמה .המודמה הריחמ אוה םג םא
 תורישע תוצראב הדובעה ,םירקמה לכב טעמכ ,רתוי־הלוז הז רואלו ;תעצובמ הדובע לש
 תוצראב הברה ללכב ךומנ םיכרצמ ראשו האובתה ריחמש יפ לע ףא ,תוינע תוצראבמ
 ...הילגנאבמ היטוקסב הברהב הכומנ תימוי־הכרעה יפל הדובע ...תונושארבמ תונורחאה
 םירוהרה" :ןוסרדנא םמי י ׳ג)".הילגנאב בורה לע רתוי הלוז הדיחיל־רכש יפל הדובע
 — (.351 ,350 דנע ,1777 גרובנידא ,,״וכו תימואל תוצירח לש חור ררועל םיעצמאה רבדב
 רתוי הרקי הדובעה" .הדובעה תורקייתה ידיל ודצמ איבמ ךומנ הדובע־רכש ,ךפיהלו
 לע תיתוכלמ הדעו״ב 2074 ׳םמ) ״.הברהב רתוי ךומנ רכשהש םושמ ...הילגנאבמ דנאלריאב

 (.1867 ״.לוקוטורפ ,לזרבה־תוליסמ
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 הדובע,ר־דכשב םיימואל םילדבה .20

 ,ואב הדובעה ירה ,תשביב הברהב רתוי־ךורא הדובעה־ןמזו רתוי־דומנ רבשהש
 דחא ילגנא (1ט8!1*861•) להנמ .תילגנאה הדובעה ןמ רתוי הרקי ,תרצותה לא הסחיב
 רקובב 5.30־מ םש ךשמנ הדובעה־ןמז יכ ,דיעמ גרובנדלואב הנתוכל תשורח־תיבב
 תחגשהב םידבוע םה םא ,םש םילעופה יכו *תותבש־יברע תוברל ,ברעב 8 דע
 םיקפסמש תרצותה התוא לכ הז ןמז ךשמב םיקפסמ םניא ,םיילגנא הדובע־יחקפמ
 לש םתחגשהב םיקפסמ םה הברהב ךכמ תוחפ דועו ,תועש 10־ב םילגנאה םילעופה
 ידכ תופוכת ,הילגנאבש הזמ הברהב ךומנ הדובעה־רכש .םינמרג הדובע־יהקפמ
 תוקלחמב ,הברהב רתוי לודג תונוכמה־תכרעמ לא סחיב םיידיה רפסמ ךא ,50%
 תשורחהי״יתב לע רתויב־םיקיודמ םיטרפ איבמ וויירגדר רמ .3:5 לש סחיב תונוש
 השע רצק ןמז ינפל דועש ,דחא ילגנא ידיב ול ואבוה םינותנה .היסורבש הנתוכל
 םילוע ןיידע ,תובעות ינימ לכב ךכ לכ הנשדה וז ,היסור־תמדא לע .להנמכ םש
 תשודחה־יתב לש תודליה־תפוקתמ םימדוקה םימיאה םתוא לכ םתחירפ־־אולמב
 ןוהה־לעב ןכש ,םילגנא ,ןבומכ ,םה הדובעה לע םיחצנמה .םיילגנאה [£*101:01־168]
 לכ ףא לע .תשורחה־תיב לש הז קסע ליבשב ןורשכ ול ןיא ץראה ידילימ יסורה
 — רתויב־הריפחמ הרוצב רכשה־תכמנהו הלילבו םויב דימת־תדובע ,הדובע־רתי ינימ
 ־תרצות לש אוביה רוסיא ידי־לע ,בולע םויק אלא תמייקתמ תיסורה תרצותה ןיא
 עצוממה רפסמה לע וויירגדר רמ לש האןשה־תריקס דוע איבמ ינירה ,ףוסבו — .ץוח
 וויירגדר דמ .הפוריא לש תונוש תוצראב ,הווט לכלו תשורח־תיב לכל ,םיכלפה לש
 םימי םתואמ יכו ,תודחא םינש ינפל הלאה םירפסמה תא ףסא אוה יכ ,ריעמ ומצע
 .לעופ לכל םיכלפה רפסמ ןהו תשורחה־יתב לש םהיתודימ ןה הילגנאב ולדג ךליאו
 תונמנה תשביה־תוצראב םג הלח ,תיסחי ,הנש תומדקתה יכ ,חינמ אוהש אלא

 .יתאנשהה םכרע לע ורמשו־ומייק םיאבומה םירפסמהש אצמנו ,הריקסב

 זושורזז־תיב לכל םיכלפה לש עצוממה רפסמה
 . . הילגנאב . . 12.600
 . . ץייוושב . . 8.000
 . הירטסואב . . 7.000
 . .דינוסכאסב . . 4.500
 . . היגלבב . . 4.000
 . . תפרצב . . 1.500
 . . היסורפב . . 1.500

 [דבוע לכלנ תלוגלוגל םיכלפ לש עצוממה רפסמה

 תפרצב םיכלפ 14 לע דחא לעופ
 היסורב " " 28 "

 היסורפב 37 ״ "
 .דידאואבב // " " 46 "
 הירטסואב // " " 49 "
 היגלבב " " " 50 "
 הינדסכאסב " 50 " ״ "
 תונטקה הינמרגיתונידמב " 55 ״ ״ /׳
 ץליוושב " 55 ״ ״ //

 הלודגה הינטירבב " 74 ״ ״
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 הדובעה־רכש

 הינטירב ליבשב ,הברהב ,רתוי דוע השק" —וויירגדר רמ רמוא —"וז האנשה"
 םהב תפרוצמ תונוכמב־הגיראהש םיבורמ תשורח־יתב םימייק ןאכש םושמ ,הלודגה
 תשורחה־יתב ולאו ;(םיגרואה רפסמ הכונ אל הלבטבש דועב) ,הייווטה תכאלמ לא
 ,המודל המוד תוושהל היה רשפא וליא .דבלב הייווט־יתב םבורב םה ץראל־ץוזוב
 תונוכמ םהב ,הנתוכ־תייווטל תשורח־יתב המכ יזוחמב אוצמל לוכי יתייה ,תונקיידב
 ,(111111(361• —חיגשמ) דחא שיא לש וחוקיפל תונותנ םיכלפ2.200 םע [נ\11ג168נ ׳דרפ,

 400 ךרואל םיחתמנה םיטוח םיטנופ 220 תוקפסמ ןה םוי־םויו ,תורזוע יתש ףוריצב
 ׳מע ,״1866 רבוטקואב 1־ל ,תשורחה־יתב יחקפמ לש תוח״וד״) .״(תוילגנא) ןילימ

 .(["מ61>0ז1;8 0£ 1118!). 0£ !זי&ס*. 3181: 001.1866.] דכו 37—31

 לזרב תוליסמ לש היינבה תא ןמצע לע ולביק תוילגנא תורבחש ,עודיה ןמ
 ידילימ םילעופ דבלמ ,וקיסעה הלא םילעפמבו ,היסאב םגו הפוריא לש החרזמב םג
 הפכ תואיצמבש חרכהה םג םאו .םילגנא םילעופ לש םיוסמ רפסמ םג ,םוקמה
 — הדובעה־תויביסנטניאב רשא םיימואלה םילדבהה תא ןובשחב איבהל םהילע
 רכשה תמר םג םאש ,ךכ לע םתוא דימעה םנויסנ .דספה םוש הז רבד ם׳דל איבה אל
 הדובעה־רכש ירה ,תעצוממה הדובעה־תויביסנטניאל ,טעמ םאו הברה םא ,המיאתמ

 .ךופה ןוויכב ללכ ךרדב הנתשמ (תרצותה לא סחיב) יסחיה
 וירוביחב םינושארה ןמ — 66"הדובעה־רכש לש רעשה לע הסמ״ב ,י י ר א ק .ה
 תונושה תומואה לצא םינושה רכשה ירועיש יכ ,חיכוהל דוקש — םיילכלכה
 !תומואה ןתואב הדובעה־ימי לש תויביטקודורפה־תוגרד לא רשי סחי םיסחייתמ
 ללכב הדובעה־רכש יכ ,הנקסמה תא קיסהל אוה הצור ימואלניב םחי ותוא ךותמו
 לש ורוציי רבדב ונילעהש חותינה לכ .הדובעה תויביטקודורפ יפל דרויו הלוע
 ווא תמאב ייראק חיכוה םג וליא — וז הנקסמ לש התולפת תא חיכומ ךרעה־ףדוע
 יטסיטאטס רמוח תחא הרידק ךותב ,וגהנמ יפל ,לבלבמו־בברעמ היה אלו ,ויתוחנה
 אוה ןיא :רתויב־חבושמ הז הארו .תרוקיב אללו תויחטשב ףסאו־ףטחש ,הנוש
 :רומאל .ותכלה יפל לוחל ביוחמ היהש יפכ ךכ תמאב לח םירבדה־בצמש ,קסופ
 ,המוש .עבטה־ך־ו־זבש ילכלכה סחיה תא הפליסש איה הנידמה לש התוברעתה
 לפונה רכשה־לש־קלח ותוא וליאכ תומואה לצא רכשה־ירועיש תא בשחל ,אופיא
 היה אל םולכ .ומצע לעופה לש וסיכל אב היה םיסמ תרוצב הנידמה לש התפוקל
 ־ךרדבש תוריפ" ןה הלא "הנידמ־תואצוה" םג אמש :ובלב רהרהל ייראק רמ הווצמ
 ,שיא ותואל ןיטולחל האנ וז החכוה־ךרד ? תיטסילאטיפאקה תוחתפתהה לש ״עבטה
 לשו עבטה לש חצנ־יקוח לעכ םייטסילאטיפאקה רוצייה־יסחי לע הליחת זירכהש
 םתלועפ קחשמ תא עירפהל אלא הנידמה לש התוברעתה האב אלו ,הנובתה
 הילגנא לש תינטשה העפשהה יכ ,הלגמו דמוע אוה ןכמ־רחאלו !תישפחה־תינומרהה
 רוצייה לש עבטה־יקוח ךותמ ,הארנכ ,תעבונ הניאש העפשה — ימלועה קושה לע
 תנגה ידיל ,ונייה ,הנידמה־תוברעתה ידיל חרכהב האיבמש איה — יטסילאטיפאקה
 .ןגמה־יסכמ תטיש ידיל :רחא ןושלב ,הנידמה ידי לע הנובתהו עבטה יקוח םתוא

 הייסולכואה יאנתב םילדבהה לש תוביסה תריקח םע דהי !רכשה רעש לע הסמ" 66
 .1835 היפלדאליפ ״.םלועה לכב תדבועה



 הדיבעה~דבשב םיימואל םילדבה ,20

 םהב םיחסובמש ,רבו ודראקיר לש [1י110ס1*61וב6] ויטפשמ אל יפ ,הליג אוה דועו
 תילכלכה העונתה לש םה תילאידיא האצות ,הרבחב םימייקה תוריתסו םידוגינ
 הילגנאב ,יטסילאטיפאקה רוצייה לע םיישממה םידוגינה :ךפיהל אלא — שממבש
 יכ ,הליג אוה הנורחאלו !דכו ודראקיד יטפשמ לש האצות םה ,תורחא תוצראבו
 רוצייה־ןפוא לש הינומרההו יפויה לכ תא בירחמש אוה רחסמה רבד לש ופוסב
 יכ ,הלגמ אוהש רשפאו תחא העיספ דוע ,הדילמ וב םיעובטה יטסילאטיפאקה
 ־שוח דסח ,םדא קר .ומצע ןוהה — איה יטסילאטיפאקה רוצייה לש הדיחיה הלקתה
 — היה יואר , [46 :ז31נא 3101] בזוכ ןכות לש תונדמל לעבו העע ידכ דע תרוקיבה

 המכחה ליבשב םירתס־ןייעסל דפהיל — תיטסינויצקט1רפה ותוסרוקיפא ףא לע
 רחסמה־שפוח ידיסח ,םיטסימיטפואה ראש לכו איטסאב דחא לשמ תינומרהה

 .ונימיב רשא
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 תיעיבש השרפ

 ןוהה־רבצה לש דילהתה

 הנושארה התעונת איה — הדובע־חוכבו רוציי־יעצמאב ןוממדנוכס לש *ולוגלג

 םוחתב ,קושב תשחרתמ וז העונת .ן1ה לש דוקפיחב שמשל הדיתעה ךרעה־תומכ לש
 ־יעצמא וכפהנשמ םייתסמ ,רוצייה־ךילהת אוה ,וז העונת לש ינש בלש .רוזחמה

 ליכמ אוהש ,רמולכ ,היתודוסי־,־ויקלח לש םכרע לע הלוע הכרעש ,הרוחסל רוצייה
 ןתוא ליטהל שי זאו ,ךרע־ףדוע תוברל ,הערפמכ־ןתינ הליחתמש ןוהה תא וכותב

 ןוממב ןכרע תא שממל ,ןתוא רוכמל — איה הרטמה .רוזחמה םוחתל בוש תורוחס

 םיבלש םתוא דימת דבועה ,הז בוביס .הלילח־רזוחו ,ןוהל בוש דופהל ןוממה תאו

 .ןוהה לש ורוזחמ תא הווהמ ,הז רחא הזב םפוג

 ־רוזחלו ויתורוחס תא רוכמל ןוהה־לעב ידיב הלעיש ,אוה רבצהל ןושאר יאנת

 ןוההש ,םיחינמ ונא םיאבה םירבדב .ךכ ידי־לע לביקש ןוממה בור תא ןוהל ךופהלו
 ךילהת ותוא לש רתוי־טרופמה וחותינ .הניקת ךרדב ורוזחמ־ךילהת תא רבוע

 .ינשה רפסל ךייתשמ

 םילעופה ךותמ ןירשימב טחוסש ,רמולכ ,ךרעה־ףדוע תא רציימש הז ,ןוהח־לעב
 ותוא לש ןושארה ןסכנה םנמא אוה — תורוחסב הבציימו םולשתב־אלש הדובע
 םע וב קלחתהל וילע ןכמ־רחאל .ןורחאה וילעב אל םינפ־םושב לבא ,ךרעה־ףדוע

 ־לעב ןוגכ •,וללכב יתרבחה רוצייב םירחא םידוקפית םימייקמה ,םירחא ןוה־ילעב

 םקלחב תולפונ ויתוסורפ .םינוש םיקלחל ךרעה־ףדוע לצפתמ ךכיפלו .דכו עקרקה
 ,וז יבגל וז תויאמצע ,תונוש תורוצ תושבול ןהו ,תונוש תוירוגטאק ינב םישיא לש

 ־ףדוע לש הלא תורוצ ילוגלגב .רכו ,תיעקרק הטנר ,ירחסמ חויר ,תיבר ,חויד :ןוגכ
 .ישילשח רפסב קר לפטל לכונ ךרעה

 התוא רכומ ,הרוחסה תא רציימה ,ןוהה־לעב יכ ,דחא דצמ ןאכ ונא םיחינמ ,ןכבו

 ־קוש לא ןוהה־לעב לש ותריזח םע ,ונתעד תא דוע םינתונ ונא ןיא בושו ,הכרע יפל
 לע אלו ,רוזחמה םוחת ךותב ןוהה לא תוולנה ,תושדחה תורוצה לע אל ,תורוחסה
 ןרציה ונילע לבוקמ ינשה דצמ .ךכב םיזונגה היצקודורפרה לש םיישממה םיאנתה

 לכ לש םגיצנכ — וצרתשכל וא ,ולוכ ךרעה־ףדוע לש ןיינקה־לעבכ יטסילאטיפאקה

 תניחב ,רמולכ ,טשפומ ןויד רבצהב םיגד ונא העש־יפלש ,ןאכמ .ללשב ויפתוש
 .רישיה רוצייה־ךילהתב דבלב בלש

 תא רוכמל תמאב ןוהה־לעב רבכ חילצה ירה ,רבצ,דה לחש המכ דע :בגא

 הז לוציפ :דועו .הריכמב הדפש ןוממה תא ןוהל ךופהלו־רוזחלו תרצוימה הרוחסה
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 הדובעזז־רכשב םיימואל םילדבה .20

 אלו ,הז לש וביטב אל והשמב ףא הנשמ וניא םינוש םיעטקל ךרעה־ףדוע לש
 היצרופורפה היהתש המ היהת .רבצהה לש דוסי השענ אוה םהב ,םייחרכהה םיאנתב
 — םירחא ידיל ריבעמ וא ומצעל זחאמ יטסילאטיפאקה ןרציהש ,ךרעה־ףדוע לש
 לש ורואיתב םיחינמ ונאש המ :רמוא הווה .וסכנמש ןושארה אוה םלועל
 לש וגוליפ ירה ,ינש דצמ .הז לש ותושחרתה םצעב תמייקה החנהה איה — רבצהה
 הטושפה דוסיה־תרוצ לע םיליפאמש םה — רוזחמה לש ךוויתה־תעונתו ךרעה־ףדוע
 יפל תעד חיסנש ,ינדפקה וחותינ םשל ,אוה ךרוצה ןמ ןכ־לעו .רבצהה־דילהת לש

 .ולש םזינאכמב רשא תימינפה הלועפה תא תוריתסמה ,תועפותה לכמ העש

 דחאו םירשע קרפ

 הטושפ היצקודורפר

 היהיש אוה חרכהה ןמ — היהתש המ רוצייה־ךילהת לש תיתרבחה ותרוצ היהת
 .םפוג םיבלש םתוא ,ידוירפ רוזחמב ,שדחמ דימת רבועו־רזוח היהיש ,רמולכ ,ףוצר
 קיספתש ,ןכתיי אל ךכ — תכרוצ דוע היהת אלו קיספת הרבחש ,ןכתיי אלש םשכ
 וב לכתסנשמ — יתרבח רוציי לש ךילהת לכש ,ןאכמ .תרציימ דוע אהת אלו
 .היצקודורפר לש ךילהת ןמזב־וב אוה—ושודיח לש דימתמה םרזבו ףוצרה ופוריצב

 הניא הרבח םוש .רזוחה־דוצייה ליבשב םיאנתה םג םה רוצייה ליבשב םיאנתה
 קספה־אלל ךופהתו־רוזחתש אלב ,רציילו־רוזחל ,רמולכ ,קספה־אלל רצייל הלוכי
 םא .שדחה רוצייה ליבשב תודוסיל ,ונייה ,רוציי־יעצמאל הירצות לש םיוסמ קלח
 הרשוע תא רציילו־רוזחל הלוכי הרבחה ןיא ירה ,ויהש ומכ םיראשנ םיאנתה ראש
 ןיעב המילשמו־הריזחמ איה ןכ םא אלא ,םדוקה הדימה־הנקב ותוא םייקל וא
 ־יעצמא ,ונייה — ,הנש ךשמב ,לשמל ,ולבש רוצייה־יעצמא תא [111
 התוא ;םישדח םיספט לש הנש תומכ ידי־לע — רזע־ירמוחו םלג־ירמוח ,הדובע
 ־ךילהת ךותב התוא םיגזממו־םירזוחו תיתנשה תרצותה־תומכמ םישירפמ תומכ
 התוא .אוה רוצייה ןיינק — תיתנשה תרצותה לש תמיוסמ תומכ :עמשמ .רוצייה
 לע תמייק ,תיביטקודורפה הכירצה ליבשב התליחת םצעמ תדעוימ איהש םע ,תומכ
 ¬ניאה הכירצה ליבשב םוקמ ןאכ ןיא אליממש ,ולאכ תוילארוטאנ־תורוצב בורה

 .תילאודיוויד
 רוצייה־ןפואב המו .ךכ רזוחה־רוצייה ףא ,ול תיטסילאטיפאק הרוצ רוצייה םא
 ,ךורעישה־ךילהת ליבשב דבלב יעצמא תקזחב הדובעה־ךילהת עיפומ יטסילאטיפאקה
 ךרעה תא רציילו־רוזחל ידכ דבלב יעצמא תקזחב ןאכ העיפומ היצקודורפרה ףא
 הווסמ ותוא ןיא .ומצע ךרעשמה ךרע תקזחב ,רמולכ ,ןוה תקזחב — הערפמב־ןתינש
 ונוממש םוש לע אלא ,םיוסמ םדאב וב קבד ,ןוהה־לעב ליבשב ינייפואה ,ילכלכ
 ,ש״יל 100 ,לשמל ,הערפמב־ןתינש ןוממ־םוכס םא .ןוה תקזחב תודימתב דקפתמ
 אוה חרכהה ןמ — ש״יל 20 לש ךרע־ףדוע רציימו ןוהל וז הנש ךשמב ךפהנ
 תידוירפ תפסות תקזחב .הפוג הלועפ התוא לע ׳וכו האבה הנשב רוזחי םוכס ותואש
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 ןוהה־רבצה לש ךילהתה

 ־ףדוע שבול — ךיל!דתב ןותנה ןוהה לש ידוירפ ירפ תקזחב ,ונייה ,ןוהה־ךרע לש
 .1ןוהה ךותמ הלועו ־תחונזצזו [6x1116^86] עבק־תסמה לש הרוצ ךרעה

 םג םא ,רמולכ ,הכירצל־ךרק קר ןוהה־לעבל ול תשמשמ עבק־תסנכה התוא םא
 ראש םאב ,הטושפ היצקודורפר ןאכ הלח ירה — התסינכ ומכ איה תידלרפ התאיצי
 רוצייה ־ךילהת לע דבלב הרזח אלא וז ןיאש יפ לע ףאו .ויהש ומכ םיראשנ םיאנתה
 יפואדרולוגס ךילהתל ול הנקמ ,וז תופיצר וא ,וז הרזח םצע ירה ,הוושי הדימ־הנקב
 יפואה־תולוגס תא ונממ איה תלטונ :רמאנש בטומ ,וא —,תושדח ,תומיוסמ

 .דבלב דדוב הוהמ תקזחב ול תועדונה ,תומודמה

 ־תרתה וז החיתפו ,םיוסמ ןמזל הדובעהדזוכ לש חקימב התופ רוצייה־ךילהת
 הפלח ךכ ידי לעו .הדובעה לש הרכממ דעומ םייתסנש תמיא־לכ ,דימת תשדחתמו
 רחאל אלא ורכש לע אב לעופה ןיא ךא .רכו ,שדוח ,עובש :תמיוסמ רוציי־תפוקת
 ־ףדוע תא םגו ומצע לש ןכרע תא םג תורוחסב שמימו לעפ רבכ ותדובע־חוכש
 םיאור ונא ןיא העש יפלש ,ךרעה־ףדוע תא קר אל רצייש אוה :עמשמ .ךרעה
 ,ומצעל ול םימולשתה ןרק תא םג םא־יכ ,ןוהה־לעב לש ותכירצל־ןרק אלא וב

 תומדב וידיל םרוזו־רזוח הז ןוהש ינפל דוע — רציי ,הנתשמה ןוהה תא ,ונייה
 ןוהה תא רציימו־רזוח אוהש ןמז לכ אלא ותוא םיקיסעמ ןיאו ;הדובעה־רכש לש
 תראתמה 11 החסונ ,רשעדזששה קרפב הונרכזהש ,םינלכלכה לש וז החסונ ןאכמ .הזה
 דימת תרצוימודהרזוחה תרצותה ןמ אוה קלח .2המצע תרצותב תופתתשהכ רכשה תא
 ־לעבש ,יאדו .הדובעה־רכש תומדב דימת וילא םרוזו־רזוחש קלח —לעופה ידיב
 ־תרצות לש הרוצ־יוניש אלא הז ןוממ ןיאו .ןוממב הרוחסה־ךרע תא ול ערופ ןוהה
 קלח ךפוה לעופהש העשב־הב .הדובעה־תרצותמ קלח לש :רמאנש בטומ וא ,הדובעה
 ותדובע וז ;ןוממל תמדוקה ותרצותמ קלח ךפהנו־רזוח ,תרצותל רוצייה־יעצמאמ
 דעב ול םימלשמ וז ותדובעבו ,הנורחאה הנשה־תיצחממ וא רבעש עובשה ןמ
 ןוממה־תרוצש ,וז הילשא .אובל־הדיתעה הנשה־תיצחמ לש וא םויה לש ותדובע
 ,םילעופה דמעמבו םיטסילאטיפאקה־דמעמב םינדשמ — דימ תמלענ ,התוא הדילוה

 תודימתב ןתונ ןוהה־ילעב־דמעמש המ .טרפה־לעופבו טרפה ןוהה־לעבב ןודל תחת
 דמעמהש ,תרצותה ןמ קלח לע ,ןוממ לש הרוצב ,ןה תואסמה — םילעופה־דמעמל
 ןאכ ףאו ,ןריזחמ לעופה תואחמה ןתואו .הסכנמ ןושארה דמעמהו הרציימ ןורחאה
 קלחה תא דמעמ ותוא לש וידימ איצומ אוה ךכבו ,ןוהה־ילעב דמעמ ידיל ,תודימתב
 לש ןוממה־תרוצו תרצותה לש הרוחסה־תרוצ .ולש־ותרצותמ ומצעל ול עיגמה

 .קסע ותוא לכ תוטילמ אלא ןניא הרוחסה

 םירצותה תא םיגישמ םניא ,םירחא לש םתדובע ירצות תא םיכרוצ םהש ,םירישעה" 1
 הרהמב םייופצ םהש ,אופיא ,המדנ ...(תורוחס לש תוינק) ןיפילה־ישעמ ידי־לע אלא וללה
 חוכה תא רשועה גישה [םייקה] יתרבחה רטשמב ךא ...םהלש םיאולימה־תונרק תסיפאל־
 לכב אשונ ,הדובעה ידי־למו הדובעכ ,רשועה .םירחא תדובע ידי־לע וזנצע רציילו־רוזחל
 תעבונה ,הסנכהה איה ירפ ותוא .ינעיי אל רישעהו הנש לכב סרהייש רשפאש ,ירפ הנש

 (.82 ,81 ׳מע ,ןושאר דרכ /"וכו םישדח םירקיע״ :י ד נ ו מ ס י ס) ״.ןוהה ךותמ
 הסמ" :ייזמאר) ".תרמגומה תרצותה קלחכ םתוארל שי םהינש — םיתורכ רכש״ 2
 :לימ /ג) ".רכש תרוצב לעופה ידיל אבה ,תרצותה קלח" (.142 ׳מע ,״רשועה תקולח לע

 (.34 ׳מע ,1823 סיראפ ,וסיראפ לש ומוגרתב ,״תינידמה הלכלכה תודוסי״
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 הטושפ היצקודורפר .21

 ןרקה לש ,תדחוימ ,תירוטסיה העפות־תרוצ אלא הנתשמה ןוהה ןיא :ןאכמ
 לש היצקודורפרל! ומויקל הל קוקז לעופהש ,הדובעה־ןרק לש וא ,היחמ־יעצמאל
 ןרק התוא רצייל ומצע אוה בייח ,יתרבחה רוצייה לש תוטישה לכב ,םלועלו ;ומצע
 לש הרוצב הדובע,ד־ןרק דימת וילא תמרוזודורזוח• ךכ םושמ קרו .הרציילו־רוזחלו
 ותרוצב דימת ונממ תקחרתמ ולש־ותרצותש ינפמ — ותדובע דעב סולשזו־יעצמא
 ,הדבועב םולכ אלו הנשמ הניא הדובעה־חק לש העפות־תרוצ התוא םלואו .ןוהה לש
 ,ומצע ולש ותדובע אלא וניא ,ןוהה־לעב תאמ הערפמכ־לבקמ לעופהש המ יכ

 דבוע אוה ,לשמל ,עובשב םימי 3 .תימצ־רכיא ,לשמל ,הקנ .3ץפח־ שובל השבלתנש
 ־תדובע עצבמ אוה עובשה־ימי תשולש ראשב .ולשמ הדובע־יעצמאבו ולשדהדשב
 וליבשבו ,ומצע לש הדובעה־ןרק תא דימת רציימו־רזוח אוה .וינודא תזוחאב םיתימצ
 תערפמב ול םנתי ישילש םדאש ,םולשת־יעצמא לש הרוצ תשבול הניא םלועל וז ןרק
 תשבול הניא ,םולשתב־אלש דבוע אוהש ,הייפכה־תדובע ףא הז דגנכו .ותדובע דעב
 ומצעל ספניו הזוחאה־לעב רהמ אובי םאו .םולשתבו תושר־תדובע לש הרוצ םלועל
 ־רכיאה לש רוציי,ד־יעצמא תא :רוציקב ,םיערזה תא ,הדובעה־תמהב תא ,הדשה תא
 םאו .םיתימצ,ד־לעבל ותדובע־חוכ תא אבהלו ןאכמ רוכמל הז ךירצ בוש — תימצה
 םימי 3 ,עובשב םימי 6 םדוקמכ התע םג דובעי — ויהשכ םיראשנ םיאנתה ראש
 התע ףא .םיריכש־לעבל ךפהנ וישכעו םיתימצה־לעב היהש ימל םימי 3־ו ומצעל
 םכרע תאו ,רוציי־יעצמא םה רשאב רוציי,ד־יעצמא תא הלביו־שמתשי םדוקמכ
 ־ורפרה ךותל תרצותה לש םיוסמ קלח סנכיי םדוקמכ התע םג .תרצותה לע ריבעי
 תשבול ךכ ,הריכש־הדובע לש הרוצ תשבול םיתימצה־תדובע המ ,םלוא .היצקוד
 תרוצ — תימצה־רכיאה הרציימו־רזוחו הרציימ םדוקמכ התע םגש — ,הדובעה־ןרק
 וחומש ,ינגרובה ןלכלכה .רבעשל םיתימצה־לעב ידי־לע הערפמב־ןתינש ,ןוה לש
 תא םצוע — הב עיפומש המ ןיבל העפותה־תרוצ ןיב לידבהל לוכי וניא לבגומה
 רודכ ינפ לע העיפומ הדובע,־ו־ןרק ןיא ונימיב וליפא יכ ,הדבועב תוארמ ויניע

 .4ללכה ןמ םיאצוי םירקמב אלא ןוה תרוצב םלועה
 ךותמ הערפמב־ןתינה ךרעכ ותועמשמ תא הנתשמה ןוהה חפקמ זא קר :יאדו
 אוהשכ יטסילאטיפאקה רוציי,ד־ךילהתב םינד ונא םא .א־ףמצע ןוהה־לעב לש ןרקה
 םש־יא ,תישאר ול התיהש ,אוה חרכהה ןמ ירה ,ךא .ושודיח לש דימתמה םרזב יוצמ
 ,םעפש ,יאדול בורק יכ ,אופיא ,אצוי ןאכ דע ונתפקשה תדוקנ ךותמ .ןמזבו םוקמב
 ¬אלש םירחא תדובעב יולת־יתלב ,אוהש־לכ ינושאר רבצה לש וחוכב ,םימיה ןמ םויב

 ףיסוהל ידכ וב ןיא ירה ,םילעופל רכשה תא הותפמב־ןתיל ידכ ןוהב םישמתשמ םא" 3
 :ותאצוהב עיפוהש ,רפסל הרעהב הבונ ז יי ק) ".הדובעה םויק ליבשב ןרקל םולכ אלו

 (.22 ׳טע ,1853 ןודנול ,סותלאמל ״תינידמ הלכלכב תורדגה״
 תאמ הערפמכ םתדובע־רכש תא םילבקמ םלועב םילעופה רפסממ עיבר ידכ אל וליפא" 4
 לש .תינידמה הלכלכה לע תואצרה לש דומיל־רפס" :סנו׳ג דרא׳ציר) ".ןוהה־ילעב

 (.36 ׳טע ,1852 דרופטרה .״תומואה
 םרוג אוה ןיא ,וילעב תאמ הערפמכ ורכש תא לבקמ יתשרה,ד לעופהש יפ לע ףא א4
 ךותב ,םיחח תפסותב ,רמשנ הזה רכשה דרע ללכ ךרדב ירהש ,תואצוה םוש השעמל ול
 רפס ,"םימעה רשוע" ,ת י מ ס םדא) ".ותדובע העקשוה ובש םצעה לש רפושמה ךרעה

 (.[335 ׳מע ,ינש ךרכ] ישילש קרפ ,ןושאר
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 ןוהה־רבצה לש ךילהתה

 הנוק שמשלו קושה לא אובל ודיב היה ךכו ,ןוממ־לעבל ןוהה־לעב ךפהנ — רכשב
 ,ונייה ,יטסילאטיפאקה דוצייה־ךילהת לש ותופיצר םצע ,םלואו .הדובעה־חוכ לש
 םיעגופה ,םירחא םירחמ םייוניש דוע היתובקעב האיבמ ,הטושפה היצקודורפרה

 .ללוכה־ןוהב םג אלא הנתשמה ןוהה קלחב קר אל

 ־ףדוע ,הנש־הנש :לשמל ,תידוירפ ךרדב ךלוהו רצונ ש״יל 1000 לש ןוהב םא
 יכ ,רורב ירה — הנש־הנש לבאנו־ךלוה ךרע־ףדוע ותוא םאו ,ש״יל 200 לש ךרע
 ךרעח־ףדוע לש םוכסה היהי ,םינש שמח הנשייו־רוזחי ךילהת ותואש רחאל
 הערפמב־ןתינש ש״יל 1000 לש ןוהה־ך־ועל הווש היהי וא ,x5 200 = לכאנה

 ,הצחמל ,לשמל ,ותצק אלא יתנשה ךרעה־ףדוע לכאנ היה אל וליא .ךילהתה תישארב

 ,םינש רשע הנשייו־רוזחי רוצייה־ךילהתש רחאל האצות התוא תלבקתמ .דתיה בוש

 םיקלחמ םא ,הערפמב־ןתינש ןוהה־ךרע :ללכה הז .ש״יל x 100 = 1000 10 ירהש
 רפסמ תא וא ,םינשה רפסמ תא ןתונ ,הנש־הנש לכאנה ךרעה־ףדוע לע ותוא
 הערפמב־ןתינש ןוהה ירה ,ופלח וללהש רחאלו — היצקודורפרה לש תופוקתה

 ־לעב המדמש ,הז יומיד .םלועה ןמ םלענ ךכבו ,ןוהה־לעב ידי־לע לכאנ ותליחתב
 ,לכוא אוה ,ךרעה־ףדוע תא ,רכשב־אלש םירז־תדובע לש התרצות תא יכ ,ןוהה

 םצעב והשמ תונשל ידכ ןיטולחל וב ןיא — םייקמ אוח ינושארה ןוהה ךרע תאו
 םוכסל וניינקב רשא ןזהה־ךרע הווש ,םיוסמ ןיינמב םינש המכ ורבעשמ .הדבועה
 םיכרעה־םוכסו ,טנלאויוקא אלל םינשה ןיינמ ותואב ומצעל םכינש ךרעה־ףדוע
 הנתשנ אלש ןוה ודיב רמתשנ :יאדו .ינושארה ןוהה־ךרעל הווש ודי לע לכאנש
 וקסע תא איבהשכ רבכ יוצמ היה — ׳וכז ,תונוכמ ,םיניינב — ונממ קלחו ,ולדגב
 ויקלח־יפוגב אלו ,ןוהה לש וכרעב םירומא םירבדה ןאכ םלואו .העונת ידיל
 ,םילוקשה תובוחב עקתשמ אוהש ךכ ידי־לע ,ושוכר לכ תא םדא לכוא םא .םיירמוחה

 לש ללוכה־םוכסה תא אלא גציימ ולוכ ושוכר ןיא בוש ,הז ושוכר לש ךרעה דגנכ
 ונוה דגנכ־לוקשה טנלאויוקאה תא לכאש ןוהה־לעב לצא ןידה אוהו .ויתובוח לכ
 לש ללוכה־םוכסה תא אלא גציימ וניא בוש הז ןוה לש וכרע :הערפמב־ןתינש
 ךרע לש תחא הדורפ וליפא תמייק הניא בוש .םולשת־אלל וסכינש ךרעה־ףדוע

 .םדוקה ונוהמ

 וא ,רוצייה־ךילהת לש ותופיצר םצע — רבצה לכמ תעד חיסנ םא םג :ןאכמ
 ,הכורא וא הרצק הפוקת רובעכ ,ןוה לכ חרכהב תלגלגמ ,הטושפה היצקודורפרה

 ותסינכ םע ,ןוהה היה ןכל־םדוק םא םגו .ןוהל־ךפוהמ ךרע־ףדועב וא רבצומ ןוהב
 תויהל ופוס — תישיאה ותדובע ירפ ,וב שמתשמה לש וניינק ,רוצייה־ךילהת ךותל
 ןוממ־תרוצב םא ,ירמוח־םףליג וא ,טנלאויוקא־אלל סכונמ ךרע רחואמב וא םדקומב

 .םולשתב־אלש םירחא־תדובע ליבשב ,תרחא הרוצב םאו

 אל תורוחס־רוזחמו םיכרע־רוציי לש דבלב תואיצמ :ונילעה יעיבר קרפב
 ,ןוממה־לעב וא ךרעה־לעבש ,דוע ךרוצ היה .ןוהל ןוממ לש ותכיפה ליבשב הקיפסה
 היחמה־יעצמאו רוצייה־יעצמא לעבש ;ןאכמ ,םיכרע־תרצויה תומצעה לעבו ,ןאכמ
 םידמוע ויהי — ןאכמ ,דבלב הדובע־חוכ אלא םולכ אלו וניינקב ןיאש ימו ,ןאכמ
 ןיבו הדובעה־תרצות ןיב וז הדרפה :רמוא הווה .הנוקכ הזו רכומכ הז :הז דגנכ הז
 — יביטקייבוסה הדובעה־חוב ןיבו םייביטקייבואה הדובעה־יאנת ןיב ,המצע הדובעה
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 הטושפ היצקודורפר .21

 רוצייה־ךילהתל אצומה־תדוקנ השמישש איה ,שממב ןותנה דוסיה השמישש איה
 .יטסילאטיפאקה

 םעפ לכב רצייתמו ךלוה דבלב אצומ ־תדוקנ ותליחתב שמישש המ םלואו
 השענו — הטושפה היצקודורפרה תמחמ — ךילהתה לש ותופיצר םצע תמחמ ,שדהמ
 -ךילהת ,דחא דצמ .יטסילאטיפאקה רוצייה לש תיאמצע האצות תקזחב דימתל עבק
 האנהו ךורעיש לש יעצמאל ,ןוהל ירמוחה רשועה תא קספהדיאב ךפוה רוצייה
 —וכותל סנכנש יפכ ךילהתה ךותמ דימת אצוי לעופה ,ינשה דצמו .ןוהה־לעב ליבשב

 ליאוה .ומצעל רשוע ותוא םישגהל םיעצמאה לכמ יקנ ךא ,רשועה רוקמ ומצע אוה
 הסכנתנ ,םירזל־זוכפהנו ולשרתדובע ונממ החקלנ ,ךילהתה ךותל סנכנש ינפלו
 ןמזב דימת איה תשבול ןכ־לע ,ןוהה לש ופוג ךותל הרדחוהו ןוהה־לעב ידי־לע
 ךילהת םג דחאכ אוה דוצייה־ךילהתש ןויכמ .םירז־תרצותב — ץפזז־שובל ךילהתה
 ותרצות דימת תכפהנו־תכלוה ןכ־לע ,ןוהה־לעב ידי־לע הדובעהדדוכ תכירצ לש
 זםיכרעה־רצוי חוכה תא ץצומה ,ךרעל :ןוהל אלא ,הרוחסל קר אל לעופה לש
 תא םידיבעמה רוציי־יעצמאל ;םדא־יגב תונקל ידכ םהב שיש ,היחמ־יעצמאל
 ותויהל יביטקייבואה רשועה תא קספה־אלב ומצע לעופה רציימ ןכ־לעו .5רציימה
 קספה־אלב רציימ ןוהה־לעב ףאו ;ותוא תלצנמו וב תלשומ ,ול הרז המצעמ ,ןוה
 םיעצמאה ןמ דרפנ ,טשפומ רוקמ ,רשועל יביטקייבוס רוקמ ותויהל הדובעה־חמ תא
 — לעופה לש ופוג םצעב אלא םייק וניאש רוקמ ,רשועה לש ותומשגתהו ותומלגתהל
 ¬ורפר התוא .3ריכש־לעופ ותויהל לעופה תא רציימ ןוהה־לעב :רבד לש ורוציק

 רוצייל [81מ6 01113 מ0מ] אוה יחרכה יאנת—ותחצנה וא ,לעופה לש תדמתמ היצקוד
 .יטסילאטיפאקה

 םצעב אוה ךרוצ ומצע רוצייה ךותב .איה לופכ גוסמ — לעופה לש ותכירצ
 ־ןתינש ןוהה לש וכרעמ רתוי הובג םכרעש ,םירצותל םכפוהו רוציי־יעצמא ותדובע
 ידיב ותדובע־חוכ לש תכירצ ןמזב־וב יהוז .תיביטקודורפה ותכירצ יהוז .הערפמכ
 רכממ דעב ול ערפנש ,ןוממה תא לעופה איצומ ינש דצמ .ותוא הנקש ,ןוהה־לעב
 וזמ וז תונוש :רמוא הווה .תישיאה ותכירצ יהוז :היחמ־יעצמא לע ,ותדובע־חוכ
 הנושארה הכירצב .לעופה לש תישיאה ותכירצו תיביטקודורפה ותכירצ ןלוכב
 היינשה הכירצב ;אוה ןוהה־לעב לש וניינקו ןוהה לש עינמדדוככ השוע לעופה
 הכירצה תאצות .רוצייה ךילהתל ץוחמ םייח־ידוקפית עצבמו אוה ומצע לש וניינק
 .ופוג לעופה לש וייח — היינשה הכירצה תאצות :ןוהה־לעב לש וייח — הנושארה

 עיגמש המ לכ .תיביטקודורפ הדובע לש הנימב־תדחוימ האלפומ הנוכת יהוז ירה" 5
 :לימ סמיי ׳ג) '.ןוה השענ אוה הכירצה ידי־לעו ,ןוה הז ירה — תיביטקודורפ הכירצ ידיל
 הנוכת התוא" לש הדוס לע דמע אל לימ /ג ךא (.242 ׳מע ׳״תינידמ הלכלכ לש תודוסי״

 ".הנימב־תדחוימ האלפומ
 םיינע וז הקיסעמ הנושארה םעפב הרוטקאפונאמ תגהנה םע יכ ,רבדה ןוכנ םנמאו" 6
 ".םיינע הברה דוע תרצוי וז לש התכשמהו ,םיינע תויהל םילדח וללה ןיא ךא ,הברה
 (£31־0161•) רכוחה הנהו" (.19 ׳מע ,1677 ןודנול .״רמצ לש אוציה תלבגה דעב םיקומינ״)
 '.םיינעב — תמאב סה םימייקתמ .םיינע לש םמויקל גאודה אוה יכ ,ותולפיתב ריהצמ

 לע האישה־תריקס וא ,ןורחאה ןמזב הלהש ,םיינעה ןעמל םיסמה תאלעה דעב םיקומינ")
 (.31 ׳מע ,1777 ןודנול .״תונוזמה־יריחמו הדובעה־יריחמ



 זוהה־רבצה לש ךילהתה

 לעופה סונא תופוכת יכ ,בגא ךרד ונל רווחתנ רכו "חדובעח־םוי״ב ןוידה םע
 שיגמ הז הרקמב .רוצייח־דילחתב דבלב יערא־רבד תישיאה ותכירצ תא תושעל
 םישיגמש ךרדכ ,ותדובע־חוכ תא דימתהלו־םייקל ידכ היחמ־יעצמא ומצעל אוה
 ־יעצמא אלא ותכירצ־יעצמא ןיא ךכו .ןפואל ןמש וא ,רוטיקהדונוכמל םימו םחפ
 .ןירשימב תיביטקודורפ הכירצ איה תישיאה ותכירצ ,רוציי־יעצמא ליבשב הכירצ
 רוצייה־ךילהת םצע ליבשב בושח־יתלב ,הערל־שומיש אלא הז ןיא םלוא

 .7יטסילאטיפאקה
 דמעמב אלא ,טרפה־לעופבו טרפה ןוחה־לעבב אל םינדשמ ,םירבדה ינפ םינוש

 ךילהתב אלא הרוחסה רוציי לש דיחיה־ךילהתב אל ,םילעופה דמעמבו ןוהה־ילעב
 ןוהה־לעב עיקשמשמ — .יתרבחה ופקיהו ותעונת ־םרז לע יטסילאטיפאקה רוצייה
 דחא חפ ןמוט אצמנ .ללוכהדנוה תא ךכב ךרעשמ וחירה ,הדובעדדוכב ונוה תצקמ
 םג אלא לעופה ידימ לבקמ אוהש המב קר אל רכענ אוה .תובנרא יתש ספותו
 ־יעצמאל ךפהנ הדובעה־חוכב ןיפילחה םע ותושרמ אצויה ןוהה .ול ןתונ אוהש המב
 לש חומו תומצע ,םיבצע ,םירירש רציילו־רוזחל ידכ תשמשמ םתכירצש ,היחמ
 םירבדה ימוחתב :רמוא הווה .םישדח םילעופ דילוהל ידכ םגו ,םייוצמה םילעופה
 :איה רזוח־לוגלג םילעופה־דמעמ לש תישיאה הכירצה ירה ,רומגה חרכהה ןמ םהש

 םילגלגתמו־םירזוח ,הדובע־חוכ־תרומת ותושרמ םאיצומ ןוההש ,היחמה־יעצמא
 לש רזוח־רוציי אוהו רוציי אוה .ןוהה ידיב לוצינל שדחמ ןתינה ,חדובע־חוכב
 :רמוא הווה .ומצע לעופה לש — ןוהה־ילעב ליבשב רתויב־יחרכהה רוצייה־יעצמא

 — ןוהה לש רזוחה־רוצייהו רוצייה םרוג תויהל הכישממ לעופה לש תישיאה'ותכירצ

 ךותב םא ,םהל ץוחמ םאו דכו תשורח,ד־תיב ,הנדסה ךותב תשחרתמ איהש םא
 השענ אוה םא ןיב ,הנוכמה יוקינכ שממ ,הז ךילהתל ץוחמ םאו הדובע,ד־ךילהת
 ,ןיינעל ללכ עגונ הז ןיא בוש .ולש תומיוסמ תוקספהב םא ןיבו הדובעה־ךילהת ןמזב
 םג ירה .ןוהח־לעב ןעמל אלו ומצע ןעמל תישיאה ותכירצ תא םישגמ לעופהש
 — רוצייח־ךילהתב יחרכה םרוג שמשלמ תקסופ הניא הדובע,דדומ,דב לש ,דתכרצת

 לש רזוחהררוצייו ותקזחה .איה־התאנהל תלכואש ,דמ תלכוא המהבהש םושמ אקוד
 לוכי ,ןוהה לש רזוחהדרוציי ליבשב םידימתמ םיאנת םה תודימתב םילעופה־דמעמ
 :םהירציו םילעופה ידיב הלאה םיאנתה םויק תא הגאד־אלב ריאשהל ןוהה־לעב

 תא םצמצל :איה ותגאד רקיע לכ .היברו־הירפ לש רציהו ימצעה םויקה רצי
 אוה קוחר ברעממ חרזמ קוחרכ ,דבלב יחרכהה לע הדימעהלו תישיאה םתכירצ

 רתוי־םיניזמ םילכאמ לוכאל לעופה תא ןיפ*וכ םש ,הקירמא־םורדבש תוסג התואמ
 .8תוחפ־םיניזמ םילכאמ םוקמב

 רדוח היה וליא — הז ןיינעב ךכ־לכ הריתי השגדהב ויתונעט םלקדמ היה אל י ם ו ד 7
 ."תיביטקודורפה הבירצה" לש הדוס דוהל תמאב

 אוה הז קוסיעש ןכתיי) םוי־םוי םקוסיעש ,תימורדה הקירמאבש תורכמב םילעופה" 8
 200—180 לקשמב ,,תוכתמ לש הסמעמ םמפש לע תאשל אוה (םלועה לכב רתויב רומחה
 ;םילופו םחל לע קר םימייקתמ — לגר 450 לש קמוע ךותמ םלועה רואל האיצוהלו ,טנופ
 םחלה לע יכ ,ואצמו־וליג םהילעבש אלא ,ןוזמל דבלב םהל לבקל םיפידעמ ויה םמצע םה
 םיחירכמו ,םיסוסבכ םילעופב ,אופיא ,םילפטמ םהו ,הדובעל ךכ לכ םיקזח ויהי אל (דבלב)
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 הטושפ היצקודורפר .21

 םיאור ,ינידמה ןלכלכה אוה ,יגולואידיאה וגיצנו ןוהה־לעכ ןיא םג ךכיפלו
 ותחצנהל שורדה לעופה לש תישיאה ותכירצמ הז קלחב אלא תיביטקודורפ הכירצ
 לכוי ןוההש ידכ ולכאל תמאב ךירצש הז קלחב ,רמוא הווה ,םילעופה־דמעמ לש
 ,ומצע לש ותאנהל ,ךכמ ץוח לכאי לעופהש המ לכ ולאו ;הדובעה־חוכ תא לוכאל
 ־רכש תיילע ידיל ןוהה־רבצה איבה וליא .9תיביטקודורפ ־יחלב הכירצ וז ירה
 רתוי ךורצי ןוההש אלב ךא ,לעופה לש הכירצה־יעצמא יוביר ידיל אליממו ,הדובעה
 .10תיביטקודורפ־יתלב הכירצ ךרצנ ףסומה ןוהה יכ ,אצוי היה בוש — הדובע־חוכ

 איה תיביטקודורפ־יתלב הכירצ לעופה לש תישיאה הכירצה :רבד לש ותימאלו
 ¬קודורפ ;ורוסחמב טרפה־שיאה תא אלא תרציימו־תרזוח איה ןיא ןכש ,ומצע יבגל

 רשוע רציימש חוכה רוציי םושמ הב שי ןכש ,הוידמהו ןוהה־לעב יבגל איה תיביט
 .11םירחאל

 — םילעופה־דמעמ שמשמ תיתרבחה הפקשההדודוקנ ךותמ :םידמל ונאצמנ

 .םמודה הדובעה־רישכמכ שממ ,ןוהה לש ורזבא — רישיה הדובעה־ךילהתל ץוחמ םג

 םרוג אלא ,םימיוסמ םימוחתב ,הניא םילעופה־דמעמ לש תישיאה הכירצה וליפאו
 רוציי־ירישכמש ,ךכ לע דוקש הז ךילהת ךא .ןוהה לש רזוחה־רוצייה־ךילהתב דחא
 תא קיחרהל דימתמ: אוהש םע — וחרביו ומוקי אל ,תימצע העדות יננוחמ ,הלא
 [םילעופה לש] תישיאה הכירצה .ןוהה לא :דגונמה בטוקה לא םה־םבטוקמ םתרצות

 ־הלכמ איהש יפל ,ינש דצמו ;רזוחה־םרוצייו םתקזחה תא ,דחא דצמ ,תמייקמ
 ־קושב תדמתמו־תרזוהה םתעפוה תא תמייקמ איה ,היחמה־יעצמא תא תכלוהו
 לא רוסא ריכשה־לעופה ,םיקיזאב וינודא לא היה רוסא יאמורה דבעה .הדובעה

 תופלחתהה ךותמ הנוזינ ותולת־יא לש וז ןיע־תיארמ: .ןיעה ןמ םייומס םיטוחב וילעב
 [601:10 נ'זגע18] תיטפשמה הידבה ךותמ ןכו םייטרפה םיריכשה־ילעב לש תדמתמה

 .הזוחב רשא

 ותולעב תוכז תא — ךכב ךרוצ הארש תמיא לכ — םייקמ ןוהה היה םדוקמ

 הילגנאב הרוסא התיה 1810 תנש דע ,לשמל .הייפכ־לש־קוח חוכב ישפחת לעופה לע
 .םירומח ןישנוע שנענ ךכ לע רבעש ימו תונוכמה ילעופ לש םתריגה

 התריבצו תוחמתהה לש התלחנה םג ללוכ םילעופה־דמעמ לש רהחה־ורוציי
 ומויק תא םג ול םיכיישה רוצייה־יאנת ןיב ןוהה־לעב הנומ המכ דע .12רודל רודמ

 [ןדיסהדויחרז] תומצעה־רפעב ,תיסחי הדימב ,רתוי םירישע םילופהו !םילופ לוכאל םתוא
 ,194 ׳מע ,ןושאר קלח ,״היגולויזיפבו תואלקחב השומישו תימיכה :גיביל) ״.םחלה ךמ

 (.הדעה
 .ךליאו 238 'מע ,״תינידמה הלכלכה תודוסי״ :לימ סמי י'ג 9

 היה רשפא־יא ןוהה לש ולודיג ףא לעש ,ךכ ידכ דע הדובעה ריחמ הלע וליא" 19
 ־יתלב ,דכירצ ןיידע תכרצנ ןוה לש וז תפסות יכ ,רמוא יתייה — הדובע רתוי קיסעהל

 (.163 ׳מע ,״תינידמה הלכלכה ירקיע״ :ו דר א קי ר) ״.תיביטקודורפ
 וא רשועה לש ותכירצ איה ,יתימאה הנבומב ,הדיחיה תיביטקודורפה הכירצה" 11

 ...היצקודודפרה יכרצל ןוהה־לעב ידיב (דוצייה־יעצמא לש םיוליבל ןווכתמ אוה) ותסירה
 לש וקוידל ךא ,הנידמה יבגלו ותוא קיסעמה שיאה יבגל יביטקודורפ ןכרצ'שמשמ ...לעופה

 (.30 ׳מע ,״רכו תורדגה״ :ם ו ת ל א מ) ״.ומצע יבגל אל רבד
 וז ירה — םדוקמ ןקתומ־ןכומו רגאנ אוה יכ ,וילע רמול ןתינש ידיחיה רבדה״ 12
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 ןוהה־רבצה לש ךילהתה

 תישממ תואיצמ םושמ ךכב האור אוהש אלא דוע אלו ,םיחמומ־םילעופ דמעמ לש
 ונדבא תנכס תא הלעמו רבשמ אבש ןמזב ,טלבתמ — ולש הנתשמה ןוהה ליבשב
 הנתוכה־תקוצמו הקירמאב םיחרזאה־תמחלמ לש היטעבש ,עודיב .דמעמ ותוא לש
 ריישקנאלב רשא הנתוכה ילעופ לש םבור בוחרל וכלשוהו וקחדנ ,היתובקעב האבש
 האשינ — הרבחה תובכש ראש לשו ופוג םילעופה דמעמ לש םבל־יקמעמ .ףכו
 רשפאל ידכ ,תומורת לש תימואל תיבגמל וא ,הנידמה םעטמ עויסל האירקה
 םתוא .תירבה־תוצראל םאו תוילגנאה תובשומל םא "םירתוימ״ה לש םתריגה תא
 ימ ,רטופ דנ ומדא לש ובתכמ (1863 סראמב 24) ״סמייט״ב םסרפתנ םימי
 ,הז בתכמל וניכ םירחבנה־תיבב .רטס׳צנאמב רחסמה־תכשל לש האישנ היהש

 ,םיינייפוא םיעטק המכ ןאכ םיאיבמ ונא .13"םינתשרחה לש טספינאמה" םשב ,קדצבו

 .הדובעה־חמ לע ןוהה לש ותולעב־תוכז ,קרשו לחכ אלל ,יוטיב ידיל םהב האבש

 ־ילעופ לש הקפסאה יכ ,ךכ לע (לטבומה לעופה תא) ותוא דימעהל שי"
 זאו ,בוריקב ,שילשב התיחפהל תמאב ךירצו ...הדימה־לע־רתי הלודג הנתוכה
 — ףקות לכב תשרוד ...להקה תעד ...םירתונה םישילשה ינש ירחא אירב שוקיב היהי

 דציכ ,םלש בבלב תוארל לוכי וניא (הנתוכה־ןתשרח ,רמולכ) ןודאה ...הריגה
 ןיאש ,קדצב ילואו ,בושחל אוה יאשר ;וליבשב הדובעה־תקפסא תא ונמיה םילטונ
 םשל רוביצה־יפסכמ שידקהל םיצור םא ,ךא ...המכחה ןמ אלו רשויה ןמ אל ךכב
 רטופ ותוא ".תותמל םג ילואו ,ותעד עימשהל תוכזה ול שי ירה ,הריגהה עויס
 דציכ ? הנתוכה־תיישעת לש התלעות הלודג המכ :וירבד ךשמהב חיכומו־דמוע
 ;״םייאלקחה תוזוחמה ןמו דנאלריאמ הייסולכואה־ףדוע תא קפס אלל הילא הכשמ״

 ךאיה ?ילגנאה אוציה רחס לכמ 5/!3 1860 תנשב הקפיס ךאיה ;הפקיה םוצע המכ
 ,ודוהב דוחיבו ,קושה לש ותובחרתה םע תוטעומ םינש רובעכ בוש טשפתתו־ךלת

 ךכ־רחא .טנופה םיסנפ 6 לש ריחמב השורדה הדימב הנתוכ לש חבוח־תקפסא םעו
 — םינש שולש וא ,םייתנש ,תחא הנש — ...ןמזה ץורמב״ :דמואו ךישממ אוה

 ןהב וקיזחיש וז היישעת היואר :וז הלאש לואשל הצור יתייחו ...תומכה רצעת
 ? (תויחה הדובעח־תונוכמל ותבלכ) תונוכמה תקזחהב רדס םייקנש ,איה היואר

 םיכסמ .ןה :איה יתעד ? ןהילע רתול םיבשוח םא ,רתויב־הלודג תלוויא וז ןיא םולכו
 , (״13110\ג 111311116 \\ז0זי1<01י8 31־611013 ]ר1־0];)01'1>י״) ןיינק םילעופה ןיאש ,ינא

 לשו וז לש םזועמ םה םלואו ;הינודא לש אלו ריישקנאל לש אל םניינק םה ןיא
 םצע ולאו ;םלש רוד ךשמב הפלחהל ןתינ וניאש ,ןמואמהו ינחורה חוכה םה :הלא
 המכ— ("1116 !מ61•© מ130111116ע3'״'יז111011 £1163ז זע0ע1ז׳׳) ןהב םידבוע םהש תונוכמה

 .14שדוח רשע־םינש ךשמב ,רפשל וליפאו ,הבר תלעותב ףילחהל רשפא ןהמ תובורמ

 רתויב־הבושה הלועפ התוא — תיחמומ הדובע לש התריגאדדרבצה ...לעופה לש ותויחמומ
 ¬מ ׳ג ד ו ה)".ןוהה דצמ איהש־לכ תופתתשה אלב ,םילעופה לש לודגה ןומהה יבגל ,תעצובמ

 (.13 ,[12] ׳מע ,״ןוהה תונעט דגנ הדובעה תנגה״ :ןיק
 תקוצמ רבדב העצה :ד נ א ר פ)״.םינתשרחה לש טספינאמ וב תוארל ןתינ הז בתכמ״13

 (.1863 לירפאב 27*ב ןותחתה תיבה בשומ ,הנתוכה
 דירוהל ךירצשכ ,תויוצמ תוביסנב רחא לילחב ללחמ .ומצע ןומ ותוא יכ ,רוכזנ ירהו 14
 ,188 הרעה ,תיעיבר השרפ האר) רומאל דחא הפ ״םילעבה״ םיריהצמ זא .הדובעה־רכש תא

472 



 הטושפ היצקודורפר .21

 "?וילע היהי המ ןוהה־לעב — הדובעה־חוכ לש הריגהה תא (!)ושרת וא ודדועת םאו

 ("נ31100!1ע3£6 0ע 3110!¥ (:116 1¥01־111נב£ ןנ0!ע61■ 1:0 6מ11£1־310, 311(1 1¥1131 0£ 1116

 (.זו״בלאק רצחה־לאשראמ תא הריכזמ בלה ןמ תאצויה וז הקעצ ,03ע1131181?"

 הדימב וכרעב דריי (ןרקה) ביציה ןוההו ,םילעופה לש םתלסו־םבמש תא ולט"",
 לש הלדה הקפסאה םע קבאמה תא ומצע לע ליטי אל רזוחה ןוהה ולאו ,הבורמ
 יעבט ןכא .(הריגהב) ךכב םיצור םילעופה :ונל םירמואו םיאב ...עורג ביטמ הדובע
 ךכ ידי־לע ,הנתוכה לש קסעה תא וצווכ ,ומצמצ ...ךכב םיצור וללה ויהיש ,אוה
 ותיחפהו ,(!>7131^111? 3-^37113 הדובעה־חוכ תא הנממ ולטתש
 לע היהי המו — םינוילימ 5־ב וא ^*ב ,רמאנ ,הדובע־רכש לע היתואצוה תא
 לע אהי המו ?םיריעזה םינונחה לע ,[םילעופה־דמעמ לעמ] וילעמ רשא דמעמה
 רכוחל דע אליעלו אליעל תואצותה ירחא ובקע ...? םיפירצה־רכש לע ,תוטנרה
 םולכ :םתא ודיגהו — עקרקה־לעבו ...רתוי־בוט ובצמש תיבה־לעבל דע ,ריעזה
 הצורש וזמ הרומח ,הנידמבש תודמעמה לכ ליבשב תעדל־דוביא לש ,העצה ךל שי
 וכרע תא סורהלו םייתשרחה הילעופ יבוט תא הכותמ איצוהל ,המואה תא שיתהל
 לע ץילממ ינא" ״? הב רשא רשועה ןמו רתויב־יביטקודורפה ןוהה ןמ קלח לש
 היהתש ,םינש עברא וא שולשל ילוא תקלוחמ ...(ש״יל םינוילימ 6—5 לש) הולימ
 הרזעה־תודעו לש ןוירוטקרידה לא םיפרוצמ ,םידחוימ םיחקפמ תלהנהל הנותנ

 ,תודחוימ תויקוח תונקת ולטוי הנלימה תלהנה לע !הנתוכה תוזוחמב רשא םיינעל

 םתמר תא תוחפל םייקל ידכ ,תמיוסמ הדובע וא יעוצקמ קוסיע תופכל ןהב אהיש
 םינודאל וא תועקרק־ילעבל השק תונערופ ךל שי םולכ ...הנלימה ילבקמ לש תירסומה
 ןמ (״0311 3ז13?1111מ8 !¥01־86 £01־ 1311 (10\\ז 1161־8 01־ 0138161־8") [היישעתה לש]
 ראש לש חורה־תוריכעו היצאזילארומדה ןמ ,רתויב־םיחבושמה םהילעופ לע רותיוה
 לש תונקורתה — תונקורתה םושמ המע שיש ,תבחרומ הריגה ידי־לע ,םילעופה

 "?םלש ץרא־לבחב ךרעו ןוה

 ;"תונוכמ" יגוס ינש ןיחבמ ,הנתוכה־ינתשרח לש םרפוש־םריחב הז ,רט1פ

 תונכוש ולאו ,ותשרח־תיבב תודמוע ולא תונוכמש אלא ,ןוהה־לעבל תוכייש ולאו ולא
 .ןהב םייח חור — תונורחאה ,תוממוד תונושארה .תותקבב ,ץוחב תותבשבו תולילב

 קלח םג אלא ,םוי־םוי ןכרעב־תותחופו תולקלקתמ ןהש קר אל תוממודה תונוכמה
 תינכטה תומדקתהה תמחמ ,קספה־אלב דלוהו־ןשייתמ היוצמה ןתומכמ לודג
 תושדח תונוכמב ןפילחהל רשפא םיטעומ םישדח ךשמבש ךכ ידכ דע ,תדמתמה
 לככ תוכלוהו תותיבשמ ןהב םייח־חורש תונוכמה הז דגנכ .הכרבלו תלעותל

 השעמל וניא םלעפ יכ ,הפי ורכזיש ,םתבוטל ,היישעתה־ילעופל םהל בטומ" : (348 ׳טע
 אהיש וא ,הריתי תולקב הנקנ אהיש ,רבד דל ןיא יכו :תנמואמ הדובע לש ךומנ גוס אלא
 ןימיא ךות ,עפשבו ןמז תוחפב ומצעל שוכרל רשפאש וא ,ותוכיא יפל הפי רתוי םלתשמ
 תונוכמה ־ןונגנמ םנמאו .תשורח,ד־תיבב לעופ לש ותדובעכ — רתויב הסונמ־יתלבה לש רצק
 םישדח 12־ב וללכשלו ופילחהל רשפא — התע םיעמוש ונא ךכ — הז ןונגנמ) םילעבה לש

 ותדובע תואלממשמ ,רוצייה־קסעב הברהב רתוי בושח דיקפת אלממ (הריתי תלעותב
 לש ךוניחש ,(הנש 30 ךשמב הפילחהל ןיא וישכע — וז תויחמומ) ,לעופה לש ותויחמומו

 ".ןדמלל לגוסמ טושפ לעופ לכו ןתורוהל ידכ קיפסמ םישדח חשש
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 ןוהיד־רבצה לש ךילהתה

 לש וירבד לע .תורוד לש תוחמתה רתויו־רתוי תורגוא ןהש לככ ,םימי תוכיראמש
 :ראשה ןיב /׳םמייט״ה בישמ תשורחה־ליא

 ־ינודא לש הנוילעהו תדחוימה םתובישחמ ךכ לכ םשרתמ רטופ דנומדא רמ;"
 םיינעלדודובע־תיבב םילעופ ןוילימ יצח אולכל ןמוזמו ןכומ אוהש ,הנתוכה
 .םעוצקמ תא חצנל רמשלו דמעמ ותוא םייקל דבלבו ,יקנע ירסומ [!¥01־1(1101186]

 :םיבישמ ונאו — .רטופ רמ לאוש ךכ — ׳? הב וקיזחיש וז היישעת היואר םולכ,

 רדס םייקנש ,איה היואר, :רטופ רמ לאוש דועו .׳םירשכה םיעצמאה לכב ,ןה,
 רטופ רמ ןווכתמ ׳תונוכמ, םשב .םיססהמו םידמוע ונא ןאכ — ׳?תונוכמה תקזחהב
 ןהב גוהנל ותנןכ ןיא יכ ,ףקותב ריהצהל ךישממ אוה ירהש ;תוישונאה תונוכמל
 אל וליפאו ,׳יואר,ל תאז םיבשוח ונא ןיא יכ ,תודוהל ונילע הבוח .טלחומ ןיינקבכ
 ךוסלו ןתוא אולכל ,רמולכ — תוישונאה תונוכמה תקזחהב רדס םייקנש ,ירשפאל
 תמחמ הדולח תולעהל תישונאה הנוכמה לש הכרד .ןהל וקקדזיש דע ןמשב ןתוא
 תונוכמה :ןכ לע רתי .וקרמת רשאכ הוקרמתו וכוסת רשאכ התוא ובוסת — הלטב
 ןמצע חוכב רוטיק תולעהל — המ־ןמז ינפל וניאר תאזו — תורשכומ תוישונאה
 ,רטופ רמ רמואש יפכ ,רשפא .ונלש םיכרכב םיעוע־חורב ללותשהל וא עקפתהלו

 םיאנוכמ ונתושרל םידמועש ךות ,לבא ,םילעופה תא רציילו־רוחול עודי ןמז שורדש
 דימענ םהמו ,םיצורחו םילשוהמ ,םינדקש םישנא םלועל אוצמל לכונ ,ןוה־ילעבו
 הנשב, ,היישעתה תייחת לע חס רטופ רמ — .ךרוצה ןמ הלעמל םיניישעת־םינמו-א
 תא (!) תושרהל וא דדועל אלש ,ונתאמ שרוד אוהו ;׳םינש שולש וא םייתנש ,תחא
 ;הריגהב םיצור םילעופה ויהיש אוה יעבט יכ ,רמוא אוה .׳הדובעה־חוכ לש הריגהה

 יצח ותוא אולכל המואה הכירצ םילעופה לש הז םנוצר ףא לע יכ ,אוה רובסש אלא
 האצותכו ;הנתוכה־ירוזאב — םהב תויולתה תושפנה 700.000 םמעו ,םילעופ ןוילימ
 תרומ תא חוכב אכדל המואה הכירצ — בושחל אוה בייח ךכ — הזמ תיחרכה
 םימיה ןמ םויב ילואש ,ךכ םשל הז לכו — תובדנב םלכלכלו םילעופה לש םחור
 תבייח הלא םייאב הבחרה להקה־תעדש ,העשה העיגה ...הנתמה־ינודא םהל וכרטצי
 ךרדכ םהב גוהנל םירמואה ,הלא ידימ ׳הדובעה־חוכ, ותוא ליצהל והשמ תושעל
 0*40 83¥6 41118 *\י.־01'4ד11^■ ןו0\¥01י׳ ז 1־0111 ״.הנתוכבו םחפב ,לזרבב םיגהונש

 411086 !¥110 !¥0111(1 11631 !¥1411 14 38 41163׳• 01631 !¥1411 !!יסמ, 0031 311(!
 60440נב")15.

 *תעד,, .[161101י68ע1־14] האנ תונויער״קחשמ אלא היה אל ״סמייט״ב רמאמה

 ־םהיטיהר היישעתה־ילעופ יכ ,רטופ רמ לש ותעד תא תמאב הלביק "הבחרה להקה
 ־הדובע־תיב״ב םתוא ואלכ ..16הבכוע הריגהה .םה תשורחה־יתב לש םהירזבא

 .1863 סראמב 24 םוימ ,״סמייט״ 15
 םיקוח לע טילחה קרו ,הריגח ליבשב תחא הטורפ אל ףא ביצקה אל טנמאלראפה 16
 םלצנל וא ,תוומו םייח ןיב םייניב־בצמב םילעופה תא םייקל תויריעל תורשפאה תא ונתנש
 ־ראפה ץרפ ירה ,ןבמ־רחאל םינש שולש רקב־תפיגמ הצרפשמ ךא .ןיקת רכש םלשל אלב
 דחא די־יחמב ביצקהו םילבוקמה םייראטנמאלראפה םיסומינב וליפא הצדיפ תוארפב טנמאל
 םמצעל ואצמ הכו הכ ןיב םהירכוחש ,עקרקה־ינודא תא ,םירנוילימה תא תוצפל ידכ ,םינוילימ
 ,ארפ־תויח לש ןתגאשל הלושמ ,עקרקה־ילעב לש םתגאש .רשבה ריחמ תאלעהב םייוציפ
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 הטושפ היצקודורפר .21

 םחעמדווכ" םישמשמ םה םויה דעו ,הנתרכהיירוזאב רשא "ירסומ םיינעל
 ".ריישקבאלב הנתוסה־ינודא לש (*116 81*6118

 הכלהמ םצעב ,רציימו־דחח יטסילאטיפאקה רוצייה־ךילהת :םידמל ונאצמנ
 תא חיצנמ םגו רציימז־דזוח אוה ךכבו .הדובעה־יאנתמ הדובעהיחוכ לש !תדרפה תא
 ותדובע חוכ תא רכומ אהיש ,לעופה תא תופכל דימתמ אוה .לעופה לש לוצינה־יאנת
 .17רשעתהל ידכ חוכ ותוא תונקל ןוההילעבל ול רשפאל דימתמו ,םייקתהל ידכ
 הנ1קו רכומכ ,הז תמועל הז ,ןוהה־לעבו לעופה תא הדימעמש ,הרקמה־די וז ןיא בושו
 ןושארה תא דימת לטלטמש אוה ומצע ךילהתב רשא םייחירה״לוע .תורוחסה־קושב
 דימת ךפוהש אוהו ,ותדובעי־חוכ לש רכומ תקזחב תורוחסהרלוש ךותל וכילשמו
 ןוהה לש וניינק לעופה םנמאו .ינשה ליבשב חקימ־יעצמאל דחאה לש ותרצות תא
 דחאכ ענצומו ךוותימ 18יללכה ודובעיש .ןוהה־לעבל ומצע רכמש ינפל דוע ,אוה
 ,וירכושדילעב לש ארבג~ףוליח ידי־לע ,ומצע תריכמ לש הז ידוירפ שודיח ידיילע

 .19קושב הדובעה־ריחמב תודונתה ידי־לעו
 הפוריצב וב םינדשכ — יטסילאטיפאקה דוצייהיךיל״דת :רמוא התא ןאכמ
 ,ךרע־ףדוע קר אל ,הרוחס קר אל רציימ — רזוח״רוציי לש ךילהת תקזחב ,ונייה
 ־לעופה תאו ,ןאכמ ןוהה־לעב תא :ופוג ןוהה־סחי תא רציימו־רזוחו רציימ אוה

 ־.20ןאכמ ריכשה

 ידכ אקוד ודניה תויהל ךירצ םדא ןיא יכ ,החיכוה — 1866 תנשב טנמאלראפה תחיתפ םע
 ךפהייש ידכ רטיפוי אקוד תויהל ךירצ אוה ןיא יכו ,הלאבאס הרפה תא שידקיו־ץירעיש

 .רפ־רושל

 היורהל ידכ הדובע עבת ןודאה ,תויחל ידכ ןוזמ־יעצמא עבת לעופה" 17
 (.91 ׳מע ,״תינידמה הלכלכה לש םישדח םירקיע״ :י ד נ ו מ ס י ס ״. (£0111־ £3£1161׳*)

 ,םיטעומה תוזוחמה דחא והז .םאהרוד זוחמב תמייק הז דובעיש לש הסגדהירפכ הרוצ 18

 'תיישעת .םייאלקחה םיריכשה לע רוערעדיאל ןיינק־תוכז רכוחל ול םיחיטבמ םניא םהיאנת ש

 ןאכ לבקמ רכוחה ןיא ,םייקה ללכל דוגינבש ירה .תרחא הרירב םהל תרשפאמ תורכמה
 דעב הריכחה~ימד .םילעופה ליבשב םיפירצ םהילע ואצמיי ןכ םא אלא ,הריכחב תועקרק
 "םייאלקח םילעופ יתב" םייורק םיפירצ םתוא .הדובעה־רכשמ קלח םיווהמ ףירצה

 הזוחב ,תומיוסמ תוילאדואיפ תויובייחתה יפל םילעופל םירכחב םה .'["!!!]!(!,פ 11011868״]
 ותב תא הדובעל דימעהל ,לשמל ,לעופה תא בייחמה ,("1>011(£6,13")״תותימצ״ יורקה
 הז סחי .תימצ ,1נ0נב<181113נ1 יורק ומצע לעופה .רחא םוקמב קוסע אהי אוהש ןמזב רכו
 — תיביטקודורפ הכירצ וא ןוהה ליבשב הכירצ התויהל לעופה לש תישיאה ותכירצ תא הלגמ

 ,[13011(18111311] תימצילעופ ותוא לש ותאוצ וליפאש ,אלפ הז הארו״ :ירמגל שדח רחא דצמ

 רחא אסיכ־תיב םייקתיש השרי אל ןודאהו ...ןובשזזהרלעב וינודאל תידדצ הסנכה תשמשמ
 עוגפל השרישמ ,הניג ליבשב המדא־תכיתח םשו הפ ןתיל רתוי םיכסיו ,ומצע ולש הז אלא

 (.188 ׳מע ,״1864 ,יעיבש ח״וד ,רוביצה תואירב״) ״.ותונדא תויוכזב איהש־לכ העיגפ

 .ומצעדוריכמ לש תוילאמרופ התוא וליפא תמלעג רכו םידלי תדובעב יכ ,רוכזנ ירהו 19

 םהיבש ,הריכשה הדובעל םדוק־יאנת אוה ןוהה ,ןוהל םדוק־יאנת איה הריכשה הדובעה" 20

 םולכ —הבתוכל תשורח־תיבב דבועה לעופ .הז תא .דז םידילומ םהינש ,הז תא הז םינתמ
 םישמשמו םירזוחש ,םיכרע אוה רציימ .ןוה רציימ אוה ,ואל ?רציימ אוה הנתוכ־יגירא קר
 'הדובע" :םקראמ לראק) ".םישדח םיכרע התועצמאב רוצילו ותדובע לע דוקפל יעצמא

 — םלגנא־םקראמ :ןייע] .1849 לירפאב 7דמ ,266 ׳םמ ,״שדחה ןיירה־ןותע״ב ״ןוהו הריכש

 ([.91—90 ׳מע ,ריעצה רמושה א״הבקה .צו,ד ,םילעופ תירפס /א ךרכ .םירחבנ םיבתכ
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 ןוהה״רבצה לש ךילהתה

 םיינשו םירשע קרפ

 ןוהל ורעה־ףדוע לש ותכיפה

 ןייינקה־־יקוח לש םלוגלג .בחרומ הדימ־הנקב יטסילאטיפאק רוציי־דילהת .1
 יטסילאטיפאקה סופינה לש םיקוחכ תורוחסה־רוצייל רשא

 וישכעו ;ןוהה ךותמ ךרעה־ףדוע עבונ דציכ ,רבדב ןודל ונייה םיווצמ הליחתמ
 ךועה־ףדועב שומישה .ךרעה־ףדוע ךותמ ןוהה עבונ דציכ — רבדב ןודל ונילע

 .21ןוהה־רבצה יורק ,ןוהל ךרעה־ףדוע לש תרווחה־ותכיפה וא ,ןוה תקזחב

 ־לעבש ,אהי .דיחיה ןוהה־לעב לש ותפקשה־תדוקנמ הז הווהמב הליחת ןודנ
 תונוכמב ,הנתוכב עיקשה תוישימח־עברא ןהמ ,ש״יל 10.000 הערפמב איצוה חווטמה
 240.000 הנש־הנש רציימ אוהש ,אהי .הדובע־רכשב הנורחאה תישימחהו ,רכו

 ,100% ידכ הלוע ךרעה־ףדוע לש רעשה םא .ש״יל 12.000 לש יוושב םיטוח םיטנופ

 — םיטוח םיטנופ 40.000 לש וטנ־תרצותב וא תרצות־ףדועב ךרעה־ףדוע םולג ירה

 דיתע םיטוחה־רכממש ,ש״יל 2000 לש יוושב — וטורב־תרצותה לש הששמ דחא
 .ש״יל 2000 לש םיכרע־םוכס דימת ראשיי ש״יל 2000 לש םיכרע־םוכס .ןשממל

 ךרע לש וביט .אוה ךרע־ףדועש ,והארמב אלו וחירב אל ,הז ןוממב וב רכינ אל
 םולכ־אלו הנשמ וניא ךא ,וילעבל אב אוה דציכ ,דיעמ אלא וניא דרע־ףדועכ

 .ןוממה לש וא ךרעה לש ועבט םצעמ
 ־לעב ךרטצי ,ש״יל 2000 לש שדחה־ףסומה םוכסה תא ןוהל ךופהל ידכ :ןכבו
 תוישימח־עברא הערפמב־ןתיל—ויהשכ וראשיי םיאנתה ראש לכ םאב—חווטמה
 וללהו ,םישדח םיווט־םילעופ לש םתיינקל תחא תישימחו דכו הנתוכ תיינקל ןהמ
 שמשמ ,ךכ השעשמ .הערפמב םהל ןתנ אוה םכרע תאש ,היחמ־יעצמא קושב ואצמי
 ךרע־ףדוע םינכמ אוה ףאו ,הייווטה־תיבב ודוקפיתב ש״יל 2000 לש שדחה ןוהה

 .ש״יל 400 לש

 םייק ךרעה־ףדוע הז דגנכ ?ןוממ תרוצב הליחת הערפמב־ןתינ ןוהה־ךדע
 ךפהנו הז רכמנשמ .וטורב־תרצותה ןמ םיוסמ קלח לש וכרע תקזחב הליחתכלמ
 טשופ ךרעה־ףדוע ולאו ,תמדוקה ותרוצ תא ןוהה־ךרע גישמו־רזוח בוש ,ןוממל
 ךרעה־ףדוע םגו ןוהה־ךרע םג ךליאו וז העשמ ךא .תירוקמה ומויק־תרוצ תא

 עיקשמ ןוהה־לעב .ופוג ןפוא ותואב שחרתמ ןוהב ינשמה םלוגלגו ,םה ןוממ־ימוכס
 ליחתהל תלוכיה תא ול תונתונה ,תורוחס לש ןתיינקב ינש ךרע ןהו ןושאר ךרע ןה
 תורוחס תונקל לכויש ידכ ,םלואו .בחרומ הדימ־הנקב םעפהו ,ותרוחס תנקתהב בוש

 .קושב תונכומ ןאצמיש ךירצ ,הלא

 םה םיעטק ["ןוהו הריכש־הדובע"] הז םשב ,"שדחה ןיירה ןותע״ב ומסרפתנש םירמאמה
 ,לסירבבש םינמרגה םילעופה תדוגאב אשונ ותוא לע 1847 תנשב יתאצרהש ,תואצרהה דיתמ

 .ראורבפ־תכפהמ םע קספנ ןמוסריפשו
 ;הלכלכב תורדגה" :םותלאמ) ".ןוהבכ הסנכהה ןמ קלחב שומיש :ןוהה ךבצה" 21

 הלכלכה ירקיע" :ס ו ת ל א מ) ״.ןוהב הסנכה לש הלוגלג״ (.11 דנע ,הבונזייק תאצוה ,״תינידמ
 (.320 דנע ,1836 ןודנול ,היינש הרודהמ ,״תינידמה
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 ןוהל ךדעה־ףדוע לש ותכיפה .22

 תיתנשה ותרצות תא איבמ אוהש םושמ אלא רוזחמל־םירבוע ולש םיטוחה ןיא
 ואבש דע םלוא .םה־םהיתודוחסב ןוהה־ילעב ראש לכ םיגהונש ךרדכ ,קושה לא
 לש תללוכה־תומכב ,רמולכ — תיתנשה רוצייה־ןרקב ויה םייוצמ רבכ קושה לא
 ,םידיחיה־תונוהה לש ללוכה־םוכסה םהב לגלגתנ הנשה ךשמבש ,םינימה לכמ םיצפח
 ־קלח אלא וידיב קיזחמ וניא בוש דיחי ןוה־לעב לכו ;יתרבחה ללוכה־ןוהה וא
 -יפוג לש םרוזחמ תא םימישגמ אלא םניא קושב םיוהמה .רוצייה־ןרק התואמ דוסי
 לא דימ םתוא םיריבעמו־םיחלשמ םהשמ ,תיתנשה תרצותב רשא םידיחיה םיקלחה
 תא תונשל אלו הנשה לש תללוכה־תרצותה תא לידגהל אל םילוכי םה ךיא ךא ,די
 ־תרצותב שמתשהל ולכוי שומיש המ :רמוא הווה .םירצוימה םיצפחה לש םעבט

 .הרוזחמב אל םינפ םושבו ,דבלב הבכרהב יולת הז רבד — הנשה לש תללוכה

 ,(שומיש־יכרע) םיצפחה םתוא לכ קפסל תיתנשה תרצותה הכירצ לכדבדוק
 .הנשה ךשמב ולכאנש ןוהה לש םיירמוחה םיקלחה תא אלמל ידכ םהב שיש
 .ךרעה־ףדוע םולג הבש ,תרצותה־ףדוע וא ,וטנ־תרצותה תראשנ ,הלא לכ תיכיגשמ
 ודעונש ,םירבד םה ולא :רמאת י הז תרצות־ףדוע בכרומ םהמ ,םירבדה המו
 ךותל םיסנכנה םירבד ,רמולכ ,ןוהה־ילעב־דמעמ לש ויתוגונעתו ויכרצ קופיסל
 לש שורית ותוא םיאבוס ויה ירה — לכה הז םא ? הז דמעמ לש ותכרצת־ןרק
 .דבלב טושפ רזוח־רוציי אלא לח היה אל בושו ,וירמש־ירייש לע תרצות,ד־ףדוע

 התא־יא ,םלואו .ןוהל ךרעה־ףדועמ קלח ךופהל חרכהה ןמ — רובצל םיצור
 שמתשהל רשפאש ,םימצע םתוא אלא — תואלפנ ללוחל אלב — ןוהל ךופהל לוכי
 םייקתהל לוכי לעופהש ,םירבד בושו ,רוציי־יעצמא ,רמולכ ,רוציי,ד־ךילהתב םהב
 ושמתשי יתבשה הדובעה־ףדוע לש קלחב יכ ,ךירצ ירה .היחמ־יעצמא ,ונייה ,םהב
 ,רתיהש וז תומכ לע םיפדועה ,םיפסומה היחמה־יעצמאו רוצייה־יעצמא תנקתהל
 ךופהל ןתינ ךכ םושמ קר :רוציקב .הערפמב־ןתינש ןוהה תרזחה םשל תשרדנ

 — ךרעה־ףדוע אוה הז לש וכרע — תרצותה־ףדועש יגפמ ,ךרעה־ףדוע תא ןוהל
 .*21שדה ןוה ליבשב םיירמוחה םיקלחה תא וכותב קיזחמ רבכ

 דמעמ קוקז ,ןוה לש דוקפיתב תמאב שמשל ,םיקלח םתואל ,םהל ןתיל ידכ ,םלוא
 םיקוסעה םילעופה לש םלוצינש ,םיצור ןיא םאו .הדובע לש תפסותל ןוהה־ילעב
 .םיפסונ הדובע־תוחוכ לבקל חרכהה ןמ ,יביסנטניא וא יביסנטסקא לודיג לדגי רבכמ
 רציימו־רזוח אוהש ידי־לע ,יטסילאטיפאקה רוצייה לש םזינאכמה גאד דבכ ךכל םגו
 רכש ותוא קיפסמ ללכ ךרדבו ,הדובעה רכשב יולתה דמעמכ םילעופ,ר־דמעמ תא
 קפסמ הלא םיפסונ הדובע־תוחוכ .םתייבר תא םג אלא םמויק תא חיטבהל קר אל
 ־םפרצל אלא ךירצ ןוהה ןיא בושו ,תונוש ליג־תוגרדב הנש־הגש םילעופה־דמעמ ול
 — תיתנשה תרצותב רבכ םייוצמ םהש ,םיפסונה רוצייה־יעצמא ךותב םרידחהלו
 רבצ,ד,ד רתפנ תישחומ הניחבמ .ןוהב ךרעה־ףדוע לש ולוגלג םלשנו־םת הנהו
 לגעמה־בוביס הנתשמ .ךלוהו־םדקתמ הדימ־הנקב ןוהה לש רזוח־רוציי לע דמועו

 תורתומ־תורוחס ךופהל המוא הלוכי ותועצמאבש ,אוציה־דהסמ תעדה ןאב תחסומ א2נ
 חערפה־תוביסנ אלב ,ותרהטב ונרקחמ אשונ תא סופתנש ידכ .ךפיהלו ,היחמו רוציי יעצמאל
 ריצייה יכ ,חיגהל ךאו תחא ,דמואכ ולוכ רחסמה־םלוע תא ןאכ תואדל ונילע ,תוידדצ

 .היישעתה־יפנע לכ לע טלתשנו םוקמ לכב חרזאתנ יטסילאטיפאקה



 ןדהה־רבצה לש ךילהתה

 העונתל — ידנומסיס לש ותרמימ יפל — ךפוהו טושפה רזוחה־רוצייה לש
 .ב21תיעילול

 םהרבא :םימלועל היהש השעמ־רופיס ותוא .ונלש לשמל וישכע רוזחנו ואוב
 הלעמ ש״יל 10.000 לש ירוקמה ןוהה .רכו ,בקעי תא דילוה קחצי ,קחצי תא דילוה
 ־ףדוע הלעמ ש״יל 2000 לש שדחה ןוהה .ןוהל ךפהנ הזו ,ש״יל 2000 לש ךדע־ףדוע
 ,ףסונ ,ינש ןוהב לגלגתנשמ ,רמולכ ,ןוהל־ךפהנשמ ,הז ףאו !ש״יל 400 לש ךרע

 .רכו ,ש״יל 80 לש שדח ךרע־ףדוע הלעמ

 ,ןוהה־לעב ידי־לע לכאנה ךרעה־ףדוע לש הז קלחמ תעדה תא םיחיסמ ונא ןאכ
 ,ירוקמה ןוהל םיפרטצמ םיפסונה תונוחה םא ,ךכב ןיינע העש יפל ונל ןיא ןכו
 ןוהה־לעב ותוא םהב שמתשמ םא ;ומצע ינפב ךורעיש םשל ונממ םידרפנ םהש וא
 ,חוכשל ונל רוסאש אלא .תורחא םיידיל םריבעמ אוהש וא ,םתוא ריבצהש ופוג

 תא שדחלו־רוזחל ירוקמה ןוהה ךישממ ,ורצונש םישדחה תונוחה לש םדצב יכ
 סחיב רבצומ ןוה לכ יבגל הפי הז רבד לש וחוכ יכו ,ךרע־ףדוע רציילו ורוציי

 .ודי לע הדלונש ןוהה־תפסותל

 ידיל הלא ואב ןיאמ .ש״יל 10.000 ךס הערפמב־ןתינשמ הווהתנ ירוקמה ןוהה
 הירבד דחא־הפ ונל םיבישמ ךכ — !ויתובא תדובעמו אוהדתדובעמ ז ןהילעב
 תמאתומש ,הדיחיה החנהה תמאב איה וז םתחנה יכ ,המודו ־•121תינידמה הלכלכה לש

 .תורוחסה־רוציי לש םיקוחל

 עודי הז לש ותווהתה ךילהת .ש״יל 2000 לש ףסונה ןוהה יבגל רבדה ןכ אלו
 הדיחי הדורפ ףא וב ןיא ותליחת םצעמ .ןוהל־ךפהנש אוה ךרע־ףדוע .וקויד לכב וגל
 רדחומ םכותלש ,רוצייה־יעצמא .רכשב־אלש םירחא־תדובעמ הדלונ אלש ,ךרע לש
 םניא — הדובעה־חוכ םייקתמ םהילעש ,היחמה־יעצמא ןכו ,ףסונה הדובעה־חוכ
 ־ילעב דמעמש ,רכשאה־סמה אוה ,תרצותה־ףדוע לש םיילארגטניא םיקלח אלא
 לש דחא קלחב הנוק ןושארה םאו .םילעופה־דמעמ לש וידימ הגש־הנש םמוח ןוהה
 אצמנו ,אלמה וריחמ םלשמ וליפאו — ףסונ הדובע־חוכ ןורחאה תאמ הז םמ
 ,שבוכה לש הקיתע המרמ התוא ןאכ םלועל — טנלאויוקאב טנלאויוקא ףלחתמש

 .םהמ לזגש םהיפסכב תורוחס םיחצונמה תאמ הנוק אוהש

 ךישמהל לכ־םדוק הז ךירצ ירה ,ותוא רצייש ימ תא קיסעמ ףסונה ןוהה םא
 ותדובע לובי תא ומצעל תונקלו־רוזחל וילע הז דבלמו ,ירוקמה ןוהה תא ךרעשלו
 ןוהה־ילעב דמעמ ןיבש קסע תניחבמ .הלע הזשמ הדובע רתוי ודעב ןתילו תמדוקה
 םילעופ התע םיקיסעמ םא ,רקיע־לכ הנתשמ רבדה ןיא בוש םילעופה־דמעמ ןיבו
 םג רשפא .ןאכ דע םיקוסע ויהש םילעופה לש רכשב־אלש םתדובע תרזעב םיפסונ
 תא רצייש ימ תא בוחרה לא ךילשתש ,הנוכמל ףסונה־ןוהה תא ךופהי ןוהה־לעבו

 רצייש אוה םילעופה־דמעמ םוקמ לכמ .םידחא םידליב והפילחתו ףסונה ןוהה

 אוה קפתסמש ,הלודג האיגש הב העובט ,רבצהה תא ידנומסיס חתנמש ,חותינה ב21
 היאנת ךותל רודחלו־דוקחל אלב ,ךוהב הסנכהה לש הלוגלג" הרמימ התואב הדימה לע רתי

 .תאזה הלועפה לש םיירמוחה
 םישדח םירקיע" :ידנומסיס) ".ונוה הווהתנ הל תודותש ,תינושארה הדובעה" ג21

 (.109 ׳מע ,ןושאר ךרכ ,סיראפ תאצוה /״ונו
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 ןוהל ךרעה־ףדוע לש ותכיפה .22

 .22םיפסונ םידבוע האבה הנשב קיסעהל דיתעש ,ןוהה תא תאזה הנשה ךשמב ותדובעב
 .ןוה דילומ ווה :תוירבה םירמואש הזו

 ־לעב :היה ,ש״יל 2000 לש םוכסב ,ןושאר ףסונ־ןוה לש תבצהל םדוק־יאנת
 ותדובע" ףקותב וניינק אוהש ,ש״יל 10.000 לש םיכרע־םוכס הערפמברתנ ןוהה
 בוש ,ש״יל 400 לש םוכסב ,ינש ףסונדוה לש ורבצהל םדוק־יאנת ולאו .״תינושארה
 אוה ינשה :ש״יל 2000 לש ,ןושארה ףסונה־ןו׳דה לש םדוקה רבצהה אלא וניא
 ןמ דכשב־אלש־הדובעב ןיינק .ןוהל ךפהנש ךרע־ףדוע ,ןושארה לש ךרעה־ףדוע
 -אלש היח הדובע לש הווהב סוכינה ליבשב ידיחי יאנתכ וישכע הארנ — רבעה
 ,רבעב רתוי רובצל ןוהה־לעב קיפסהש לככ .תודימתב ךלוהו־לדג ףקיהב ,רכשב

 .דיתעל רתוי רובצל לכוי ןכ
 ־חוכ לש חקימה ירפ היה ,! ףסונה־ןוהה בכרומ ונממש ,ךרעה־ףדועש הדימב
 ־יפילח לש םיקוחל םיאתהש ,חקימ — ירוקמה־ןוהה ןמ קלח דעב הנקנש ,הדובעה
 לעופה אהיש :וז אלא תרחא החנה םושמ וב היה אל תיטפשמ הניחבמו ,תורוחסה
 ךב ,הרוחסה־לעב וא ,ןוממה־לעב אהישו ונוצרכ אוה־וירשכב תושעל ןירוח־ןב
 רכו 11 רפסמ ףסונה־ןוההש הדימב ;ונוצרכ ול םיכיישה םיכרעב תושעל ןירוח
 ןושארה סחיה לש הביקע האצות ,רמולכ ,1 רפסמ ףסונה־ןוהה לש וירפ אלא וניא
 ־יפילח לש קוחל דימת תתייצמ המצע־ינפב קסע־תלועפ לכש הדימב ;ל״נה
 רכומ לעופה םלועלו הדובעה־חוכ תא ןוהה־לעב הנוק םלועלש ,ונייה ,תורוחסה
 ־קוח ותוא יכ ,רוחומו רורב הדימב הב ;יתימאה וכרע יפל וליפא חיננו - ותוא
 ,תורוחס־רחחמו תורוחס־־חציי לע סונובמח קוחה ,יטרפה־ןיינקה קוח וא ,םוכינה
 עונמל ןיאש ,תימינפה ,ומצערב רשא הקיטקלאידה.חוכב — רישיה ודוגינל ךפהנ
 הלועפה ונל התארנ ךכ ירהו — טנלאויוקאב טנלאויוקא לש ןיפילחה .הדעב
 ,ןכש ;דבלב ןיע־תיארמל אלא דוע םיפילחמ ןיאש דע ,היפ לע הכפהנ — תירוקמה

 לש תרצותה ןמ קלח אלא וניא ופוג אוה הדובע־חוכב ףלחומה ןוהה־קלח ,תישאר
 ,לעופה ונייה ,ותוא רצייש ימ ,תינשו ;טנלאויוקא אלב הסכנתנש םירחא־תדובע
 ןיב ןיפילחה־סחי :ןכבו .השדח תפסותב וריזחהל םג אלא וריזחהל קר אל בייח
 ,רוזחמה־ךילהתב הכורכה דבלב ןיע־תיארמ קר תויהל ךפוה לעופה ןיבו ןוהה־לעב
 — איה הרוצה .וילע הליפאמ אלא הניאו ןכותה םצעל הרז ,דבלב הרוצ תויהל ךפוה
 ומצעל ךלוהו־םכנמ ןוהה־לעב :אוה ןכותהו .הדובעה־חוכ לש ידימת רכממו־חקימ
 השבלתנ רבכש רחאל ,הנמיה קלחו ,טנלאויוקא־אלב םירחא־תדובע קספה אלב
 לשמ היח הדובע לש רתוי־הלודג תומכב תודימתב ףילחמו־רזוח אוה ,ץפח־שובלב
 לכמ .תימצע הדובע לע תססובמ ןיינקה־תוכז יכ ,ונילע היה המוד הליחתמ .םירחא
 םהיתויוכזב םיווש הרוחס־ילעב קרו ליאוה ,וז החנה םייקל ונייה םיווצמ םוקמ
 רחא לש הרוחס ותושרל סינכמ םדא ויאו ליאוה ;הז תמועל הז דומעל םילוכי
 אלא וז הרוחס ןיקתהל ןיאו ליאוהו ,ומצע לש ותרוחס ותושרמ איצוה ןכ םא אלא

 ("1,312011.1• <ב!:■03.108 ״.הדובעב שמתשמ ןוההש ינפל דוע ,ןוהה תא תרציימ הדובעה״ 22
 הילגנא" :דליפקייוו /ג .א) 03,121131, 1ג61:01•© 03121131 6מ1]2103ז8 13120111•.")

 (.110 ׳מע ,ינש ךרכ ,1833 ןודנול .״הקירמאו

479 



 ןוהה־רבצה לש ךילהתה

 תוכזה — ןוהה־לעב ליבשב :אוה ןיינק יכ ,םיאור ונא וישכע ולאו .הדובע ידי־לע
 — לעופה ליבשבו ,התרצות תא וא ,םולשתב־אלש םירחא־תדובע ומצעל סכנל

 הדובעו ןיינק ןיב הדרפהה .ומצע ולש ,אוהדתרצות ומצעל םכניש תורשפאה רדעיה
 — ונל הארנ ךכ — .דתיה ואצומ־תדוקנש ,קוח לש תיחרכה הביקע האצות תישענ

 .23הלא לש םתוהז
 ינפ לע חפטמ יטסילאטיפאקה םוכינה ןפוא יכ ,הרואכל ,אצויש יפ לע ףאו
 עבונ אוה יכ ,םינפ םושב רמול ןיא ירה ,תורוחסה־רוציי לש םיינושארה םיקוחה
 הרצק הריקס אובת .אב אוה םהב שומישה ךותמ ,הברדא !הלא םיקוחב העיגפ ךותמ
 ־יפאקה רבצהה אוה הב םויסה־תדוקנש ,הז רחא הזב תוחתפתהה־יבלש תרדס לע

 .ךכ לע ונדימעתו־רוזחתו — יטסילאט

 יפל ולוכב שהרתג ןוהב םיכרע־םוכס לש ינושארה לוגלגה יכ ,וניאר הליחתמ
 ןושארה .והנוק ינשה דצה ,ותדובע־חוכ רכומ הזוחבש דחא דצ .ןיפילחה יקוה
 — הדובעה איה — השומיש־ךרע תא ריבעמ אוה אליממו ותרוחס ךרע תא לבקמ

 התרזעב — רבכמ ול םיכיישה ,רוצייה־יעצמא תא לגלגמו הז אב וישכעו .ינשה ידיל
 .קוחה יפל ול תכייש איה ףאו ,השדח תרצותב — ול תכייש איה ףאש ,הדובעה לש

 .וכרצנש רוצייה־יעצמא לש םכרע תא ,תישאר :ללוכ וז תרצות לש הכרע
 םכרע תא ריבעת ןכ םא אלא רוצייה־יעצמא תא ךורצל הלוכי הליעומ הדובע ןיאו
 אהיש ידכ — לגוסמ היהי הדובעה־חוכש אוה חרכה ירהו !השדחה תרצותה לע
 .שומישל אבומ אהי ובש ,יתיישעת ףנע ותואב הליעומ הדובע קפסל — הריכמל ןתיב

 דדוכ לש וכרעל טנלאויוקאה תא :השדחה תרצותה לש הכרע ליכמ דועו
 — םיוסמ ןמז־קרפל רכמנה הדובעהדדוכש םושמ ,אוה םעטהו .ךרע־ףדוע ףאו הדובעה

 .ןמז ותוא ךשמב וב שומישה רצויש ךרעה ןמ תוחפ וכרע — ׳וכו ,עובשל ,םויל

 ־ךרע תא ריבעה ךכבו ,ותדובע־חוכ לש ןיפילחה־ךרע תא לעופל ול ומליש ירה
 .רכממו חקימ לכב גוהנכ — רחאל הז חוכ לש שומישה

 שיש ,ונימב־דחוימ שומיש־ךרעב תנייטצמ ,הדובע־חוכ ,תדחוימ הרוחס התואש
 לש יללכה קוחב עוגפל ידכ ךכב ןיא — ךרע רוציל ,ונייה ,הדובע קפסל ידכ וב
 ־רזוח הדובעה־רכש ליבשב הערפמב־ןתינש ךרעה־םוכס םא :ןכבו .תורוחסה רוציי
 אב אל בוש ,ךרע־ףדוע לש תפסותב אלא ,תוטישפב קר אלו ,תרצותב הלגתמו
 — ותרוחס לש הכרע תא אוה לביק ירהש — רכומה תא ומירש תואמר ךותמ רבדה

 .הנוקה ידיב וז הרוחס לש התכירצ ךותמ קר אלא

 תורסמנה תורוחסה לש ןיפילחה־יכרעב קר לבא ,ןויווש בייחמ ןיפילחה קוח
 ,ןהלש שומישה־יכרעב לדבה הליחתכלמ אוה בייחמש אלא דוע אלו .ןילמוגד־וריסמ

 .עצבתנו םתחנ רחסמהש רחאל קר תחתופה ,ןתכירצב ןיינע םוש ןיטולחל ול ןיאו

 ,תילכתב תקיודמ ,המאתהב עצבתמ ןוהב ןוממ לש ןושארה לוגלגה :ןכבו

 לש תינדפק הנקסמ אלא וניא" םירחא לש םתדובע תרצותב ןוהה־לעב לש וניינק 23
 תרצות לע לעופ לכ לש הדיחיה ןיינקה־תוכז ,ךפיהל ,היה ידוסיה ורקיעש ,םוכינה קוח
 אל ןכ יפ לע ףאו ,58 'טע ,1841 סיראפ ״.ינע וא רישע״ :ה י י ל ו ג ר ש)י ״.אוה־ותדובע

 (.יטקלאיד ךופיה ותוא יוארכ ןאכ חתונ
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 ןוהל ךרעה־ףדוע לש ותכיפה .22

 יפ לע ףאו .םהמ תבייחתמה ןיינקה־תוכזלו תורוחסה־רוציי לש םיילכלכה םיקוחל
 :ולא תואצות ידיל אוה איבמ ןכ

 ? לעופל אלו ןוהה־לעבל תכייש תרצותה (1

 — הערפמב־ןתינש ןוהה לש וכרע דבלמ — ללוכ וז תרצות לש הכרע (2
 ןכ יפ לע ףאו ,םולכב הילע אל ןוהה־לעבלו הדובעב לעופל ול הלעש ,ךרע־ףדוע

 ; ןוהה־לעב לש יקוחה וניינק הז ךרע־ףדוע השענ
 םאב — שדחמ ורכמל אוה לוכיו ,ותדובע־חוכ תא םייקל־דימתה לעופה (3

 .הנוק אצמי

 לכ ;וז הנושאר הלועפ לע תידוירפ הרזח אלא וניא טושפה רזוהה־רוצייה
 — קוחב הצריפ ןאכ ןיא :רמוא הווה .ןוהב ןוממ ,שדחמ דימת ,לגלגתמו־רזוח םעפ
 םיבורמ ןיפילח־ישעמ םילח םא" .ותלועפב דימתהל תונמדזה ול תנתינ :הברדא
 :י ד נ ו מ ם י ם)״.ןושארה לש וגיצנ ןורחאה תא תושעל ידכ אלא ךכב ןיא ,הז דחא הז

 (.70 ׳מע ,״רכו םישדח םירקיע״

 הנושאר הלועפב עיבטהל קיפסמ טושפה רזוחה־רוצייה יכ ,וניאר ןכ יפ לע ףאו
 .ולוכב הנושמו־הנוש יפוא — ומצעל דדובמ ערואמכ תספתנ התיהש הדימב — וז
 םמצעל םישכור (םילעופה) םהמ — תימואלה הסנכהה תא םהיניב םיקלחמש הלא״
 וקיפסה רבכ (ןוהה־ילעב) םהמו ,השדח הדובע ידי־לע ךכ לע השדח תוכז הנש־הנש
 ".תחא תינושאר הדובע ידי־לע ךכ לע תדמתמ תוכז םמצעל שוכרל ןכל־םדוק
 הרוכבהש ,ידיחיה םוחתה ,עודיכ ,הנניא הדובעה .(111 [110] ׳טע .םש ,י ד נ ו מ ס י ס)

 .תואלפנ וב תללוחמ

 ־הנקב רזוחה־רוצייה אב טושפה רזוחה־רוצייה םוקמב םא ,ךכב לדבה ןיא ףאו
 ךרעה־ףדוע לכ תא ןוהה־לעב זבזבמ ןושארה הרקמב .רבצהה תמחמ ,בחרומ הדימ
 אלא לכוא אוה ןיאש ,ךכב ינגרוב לש הבוט הדימ הלגמ אוה ינשב ולאו ;ולוכ

 .ןוממב לגלגמ אוה ראשה תאו ,ךרעה־ףדועמ קלח
 הערפמב ונתמ אוה םאו .רחאל ךייש היה אל םלועמו ,אוה וניינק ךרעה־־ףדוע
 השעש םויבכ שממ ,ומצע ולש ןרקה ךותמ תוערפמה תא ןתונ אוה ירה ,רוציי םשל
 ־אלש וילעופ לש םתדובעמ םעפה האב וז ןרקש .קושב תונושארה ויתועיספ תא
 הקוסעת ידיל אב ב לעופה םא .אוהש־לכ לדבה םושמ ןיטולחל ךכב ןיא — רכשב
 אלב הז ךרע־ףדוע א קפיס לכ־םדוק ,ירה — א לעופה רצייש ךרעה־ףדוע חוכב
 קסע ןיא ,תינשו ;תחא הטורפב וליפא ותרוחס דעב קדוצה ריחמב והוחפקיש
 ןוהה־לעבש ,אוה ,שורדל ותוכזמש המו ב שרודש המ .ב לעופל ללכב ול עגונ הז
 םושמ — לעופה :וחיורה דוע הזו הז״ .ולש ותדובע־חוכ לש וכרע תא ול םלשי
 לש רכשב־אלש הדובעה ירפ :רמול הצור) ותדובע תוריפ תא הערפמב ול ונתנש
 ;(תוריפ התשע ולש־ותדובעש ינפל :רמול הצור) התשענש ינפל ,(םירחא םילעופ
 ".ורכש ךרעמ הכרע הבורמ הז לעופ לש ותדובעש םושמ — (16 מח"^) לעבה

 (.135 ׳טע ,םש ,ידנו מ םי ם) .(ורכש ךרעמ ךרע רתוי הדילוה :רמול הצור)
 םרזב ןותנ אוהשכ יטסילאטיפאקה רוצייב ןודנ םא ,ןיטולחל הנוש רבדה :יאדו
 לעו דיחיה ןוהה־לעב לע אל תעדה תא ןתינ םאו ,ותושדחתה לש קסופ־יתלבה
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 ןוהיד־רבצה לש ךילהתה

 ,ןכ ונישע וליא ךא .םילעופה דמעמ לעו ןוהה ילעב דמעמ לע אלא ,דיחיה לעופה
 .תורוחסה־רוצייל ירמגל רז אוהש ,הדימ־הנקב םישמתשמ ונייה

 אלא ,ןאכמ הנוקו ןאכמ רכומ ,הז תמועל הז םידמוע םניא תורוחסה־רוצייב
 דעומ םע רמג ידיל םיאב םהיניבש ןילמוגה־יסחי .ינשב דחא םייולת־יתלב םתויהב
 הזוח לש דוסי לע קר ירה ,קסעה הנשנו רזוח םאו .םהיניב■ ושעש הזוחה לש ומויס

 ותוא דהי בוש ןמיזש אוה הרקמה קרו ,םולכ־אלו ןושארה ןיבו וניב ןיאש שדח
 .םפוג הנוק ותואו רכומ

 ,הז םוהתל ךיישה ערואמ לע וא ,תורוחסה־דוציי לע טופשל ךירצ םא :ןכבו

 ינפב ןיפילח־השעמ לכב ןודל ונילע הבוח ירה — ומצערלש םיילכלכה ויקוח יפל
 ליאוהו .וירחא אוביש הז לא וא ול םדקש הז לא ףוריצ־רשק לכל ץוחמ ,ומצע
 רתומה ןמ ןיא בוש ,םידיחי םישיא ןיב קר תומכסומו־תועצובמ תוריכמו תוינקו

 .םימלש םייתרבח תודמעמ ןיבש תוקיז ןהב שפחל

 לשו םיידוירפה םירזוחה־םירוצייה לש וז הרדס היהת רשאכ הכורא היהתו
 תרמתשמ םלועל — ודוקפיתב םויכ שמשמה ןוהה לע ורבעש ,םימדוקה םירבצהה
 ינפב וב ןודנ םא — ןיפילח לש השעמ לכבש ןמז לכ .הלותב־ןוה לש ותוירוקמ וב
 *ןפואב [תילאטוט] תללוכ הכפהמ לוחתש רשפא ,ןיפילחה־יקוח םירמשנ — ומצע

 *רוציי תא תמלוהה ,ןיינקה־תוכזב העיגפ םושמ רקיע־לכ ךכב אהי אלו סוכינה

 התיה תרצותהש ןמזב ,התליחתב ומכ ,ןיינק־תוכז התוא לש החוכ הפי .תורוחסה
 היה אל ,טנלאויוקאב טנלאויוקא ףילחמ היהשמ ,הלהו ,התוא רצייש ימל תכייש
 ־אטיפאקה הפוקתב ,התע םג ךכ — ומצע לש ותדובע ידי־לע אלא רשעתהל לוכי
 שיש ,הלא לש םניינקל ךלוהו־רבוג הדימ־הנקב ךפהנ יתרבחה רשועחשכ ,תיטסיל

 .םירחא לש רכשב־אלש הדובע ,שדחמ דימת ,םמצעל םכבל םדיב

 תא רכומ ומצע לעופה ליחתמ זאמ ,ודעב עונמל ןיאש חרכה תישענ וז האצות
 *רוציי םג טשפתמ ךליאו ןאכמ קר ,ךא .הרוחס תקזחב תישפח הריכמ ותדובע־חוכ
 ןאכמ קר ;רוצייה לש תיסופיטה הרוצה השענו תיללכ תוטשפתה תורוחסה
 קר .רוזחמה ךרד רבוע רצונש רשוע לכו רכממה יכרצל רצות לכ רצוימ ךליאו
 ומצע ליטמו־הפוכ אוה ,הריכשה הדובעב וסיסב תא תורוחסה־רוציי אצומשמ ,התע
 וירשכ־ויתוחוכ לכ תא חתפמו־ךלוה םג אוה התע קר לבא !הלוכ הרבחה לכ לע
 ־רוציי תא תפלסמ הריכשהדדדובעה לש התוברעתה־התעפוה :רמואה לכ .םיזונגה
 ־אלל ותרהטב ראשיהל ךירצ תורוחסה־רוציי םא :רמוא היה וליאכ — תורוחסה
 יפל ,יטסילאטיפאק רוצייל בצעתמו־ךלוה אוהש הדימב .חתפתיש ול רוסא — ףוליס
 לש ןיינקה־יקוח םילגלגתמ הדימב־הב — [םייטננאמיאה] וב םיעובטה םיקוחה

 .24יטסילאטיפאקה סוכינה לש םיקוחל םיכפהנו תורוחסה־רוציי

 יכרד ויהיו — הערפמב־ןתינש ןוהה לכ טושפה רזוחה־רוצייב וליפא יכ ,וניאר
 .ןוהל־ךפהנש ךרע־ףדועב וא רבצומ ןוהב לגלגתמ—ויהיש המ תירוקמה ותשיכר
 ־תמחמ־לטובמ לדוג ללכב השענ הערפמב־ןתינש ירוקמ ןוה לכ רוצייה םרזב ולאו

 ־יפאקה ןיינקה תא קלסל הצורש ,ןודורפ לש ותוימומרעל דובכ ונתו ,אופיא ,ואוב 24
 ־רוציי לש םייחצנה ןיינקה־יקוח תא — ףקות ידיל איבמ אוה ותמועלש ,ךכ ידי־ליז יטסילאט

 !תורוחסה
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 רבצומה ןוהה תמרעל (יטמיתמ ןבומב — !11^1111:11(10 6^116306118) תרבטק
 — ןוהב לגלגתמו רזוחה ,תרצותה־ףדוע וא ,דרעה־ףדוע תמועל ,ונייה ,ןירשימב
 .תורחא םיידיב וא ותוא ריבצהש ימ ידיב ודוקפיתב שמשמ אוה םא לדבה ןיאו
 לש לוגלג) "רבצומ רשוע" תניחב ןוהה תא ללכב תראתמ תינידמה הלכלכהש ,ןאכמ
 לש רוציי םשל בוש וב םישמתשמש" ([£6\ז6נבןג0] עבקדוסנכה וא ךרעיףדוע
 .20"תרצותה־ףדוע לש וילעב״כ ןוהה־לעב תא םג תראתמ איהש וא !25"ךרע־ףדוע
 הניא — ןוהל־הכפהגש תיבר וא תרבצומ תיבר אוה יוצמה ןוהה לכ :הרמימה
 לש דבלב קלח אלא תיברה ןיא ןכש ,הפקשה התואל תרחא יוטיב־תרוצ אלא

 .27ךרעה־ףדוע

 רחחה־רוצייה לע תינידמה הלכלכה לצא תיעמומ הסיפת .2
 בחרומ הדימ־הנקב

 ,רבצהה ליבשב רתוי־תוטרופמה תורדגהה ןמ המכב ןודל וישכע אובנש ינפל
 הרגדש ,תועמשמ־וד הליחת קלסל שי ,ןוהב ךרעה־ףדוע לש רזוחה־לוגלגה וא

 .תיסאלקה תינידמה הלכלכה התוא
 ותכרצת ליבשב ךרעה־ףדועמ קלחב ןתוא הנוק ןוהה־לעבש ,תורוחסהש םשכ
 הנוק אוהש ,הדמעה ךכ — ךורעיש־יעצמאו רוציי־יעצמא ול תושמשמ ןניא ,ולש
 ירהש .תיביטקודורפ הדובע הנניא ,םייתרבחהו םייעבטה ויכרצ תא קפסל ידכ
 ךרעה־ףדוע תא לגלגמ אוה ןיא ,הדובע התואו תורוחס ןתוא הנוק אוהש ,הז חקימב

 דוגינב .הסנכה תקזחב ותוא איצומ אוה ,ונייה ,ותוא לכוא אוה :ךפיהל אלא ,ןוהב
 ןמ לוכאלו־בשיל אלא הניא התוהמ לכ״ש ,הנשיה הלוצאה לש החור־ךלהל
 ןעמל תורתומב דוחיב הילע תבחרתמ התצדשו — קדצבו ,לגה רמא הב — ״יוצמה
 זירכתש ,ךכב תערכמ תובישה התאר תינגרובה הלכלכה ירה ,תישיאה תויחונה
 םדא לכוי אל :תואיל אלב ףיטתש ,הנושאר חרזא־תבוה לעכ ןוהה־רבצה לע
 ־םילעופ תריכשב ,ונמיה ןוגה קלח עיקשי אלו ,ותסנכה לכ תא לכאי םאב ,רובצל
 היה ינש דצמ .םתריכש התלעש הממ רתוי וסינכי םהש ,םיפסונ םייביטקודזרפ
 איהש ,םעב תכלהתמה המודקה העדה םע סמלפתהל ,תינגרובה הלכלכה לע ,הילע
 ןאכמו ,28וזב וז תורצוא לש הריגאה תאו יטסילאטיפאקה רוצייה תא תבברעמ

 :סותלאמ) ",םיחמ גישהל הרטמב שומיש ידיל אבש ,דבצומ רשוע ,ונייה ,ןוה" 25
 גישהל הרטמב וב םישמתשמשו הסנכהה ןמ ךסחנש ,רשועמ בכרומ ...ןוה" (."דבו םירקיע"

 (.16 ׳מע ,1833 ןודנול ,״תינידמ הלכלכל אובמ־תאצרה״ :םנו׳ג .ר) ״.םיחמ
 ־יישק לש םרוקמ") ".ןוה לש וא (8ט1־מ1018 ע 1־0011106) תדצות־ףדוע לש םהילעב״ 26

 (.1821 ןודנול ״.ל םאר ן ו ׳ג דרולל בתכמ .םתפורתו המואה
 ידכ דע לבה ומצעל שבכ — דוסחה ןוההמ קלח לכ לע תיברד־תיבר םע דחי ,ןוה״ 27
 ".ןוה לש תיברל ןמזמ ךפהנ רבכ ,הסנכה ונמיה תעבונש ,םלועבש רשועה לכש ,ךכ

 (.1859 ילויב 19 ,ןודנול ,״טסימוגוקא״)
 ךא !דבלב רצוא תריגא קר ךוסח, יוטיבב ןיבי אל ונימי לש ינידמ ןלכלכ םוש״ 28
 התא ןיא המואה רשועל סחיב ירה ,קיפסמ־יתלבו לבגומ אוה שומיש ותואש המ דבלמ
 תושמתשה ךותמ חרכהב עבונש הז םא־יתלב ,חנומ ותואב רחא שומיש ךמצעל ראתל לוכי
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 תיעבטהדתרוצב ןוילכה ןמ לצינש ,רשוע אלא וניא רבצומ רשוע יכ ,הילע המודש
 .רוזחמה ינפמ םג והוליצהו הכירצה ןמ והואיצוהש רשוע :רמולכ ,ןיעב היוצמה

 ־ךורעישמ ךפיהה אקוד אהי — רוזחמה ינפמ רגסמ־תרימש ןוממה לע הרימש ידהו
 תוטש ךל ןיא — תורצוא תריגא לש ןבומב תורוחס לש רבצהו ; ןוה תקזחב ןוממה
 *־קותיש לש הדלות אלא וניא תובורמ תויומכב תורוחס לש רבצה .א28וזמ הלודג
 ,דחא דצמ ,תפחרמ םעה ןוימדב :יאדו .29הדימה־ןמ־הלעמל רוציי לש וא רוזחמב
 םילכאנו־םיכלוהה ,םירישעה לש הכירצה־רצואב םירבצומה םיסכנה לש הנומתה
 היוצמה ,העפות — יאלמ לש תווהתהח תא אוה האור ינש דצמו ;*29טאל־טאל
 ־ךילהת לש חותינל עיגנשכ הלק העש ךכ לע דומענ דועו ,רוצייה־יכדד לכ לצא

 .רוזחמה

 יב ,הריהצמו־,*ושיגדמ איהש ,ךכב — תיסאלקה הלכלכה הקדצ ןאכ דע :ןכבו
 םילעופ ידי־לע לכאיי תרצותה־ףדועש ,רבצהה־ךילהת ליבשב אוה ינייפוא םרוג
 הליחתמ םג ןאכמ ךא .םייביטקודורפ־יתלב םילעופ ידי־לע אלו םייביטקודורפ
 אלא וניא וליאכ רבצהה תא ראתל :הנפואה תא גיהנהש אוה ת ימ ס .א .התועט
 לש ותכיפה תא ראתל ,ונייה ,םייביטקודורפ םילעופ ידיב תרצותה־ףדוע לש הכירצ
 .דבלב הדובע־חוכב ךרעה־ףדוע לש ותעקשה אלא ןאכ ןיא וליאכ ןוהל ךרעה־ףדוע

 םירצותה לכ יכ ,ןבומ אהיש ךירצ" '•לשמל ,ודראקיר רמוא המ עמשנו ואוב
 םתולעהל ןתינש םילדבהבש־לודגה — לדבה שי לבא ;ונתינ הכירצל הנידמבש
 םניאש ימ וא ,רחא ךרע םירציימו־םירזוהש ,הלא םתוא םיכרוצ םא — תעדה לע
 ירה ,ןוהה לא םיפרצמו הסנכהה ןמ םיכסוחש ,םירמוא וגא םא .םירציימו־םירזוח
 לא ותוא םיפרצמ יכ ,וב רבודמש ,הסנכהה ןמ קלח ותוא :ךכ רמול םינווכתמ ונא

 ־יתלב םילעופ ידי־לע אלו םייביטקודורפ םילעופ ידי־לע ךרצנ אוה — ,ןוהה
 .20"הכירצ־יא ידי־לע הברתמ ןוהה יכ ,החנהה ןמ הלודג תועט ךל ןיא .םייביטקודורפ

 לכו ודראקיר הילע ורזחש ,תימס .א לש הרמימ התואמ הלודג תועט ךל ןיא
 ,ןוהה לא ותוא םיפרצמ יכ ,וב רבודמש ,הסנכהה ןמ קלח ותוא" יכ ,םינורחאה ראש
 ךרעה־ףדוע לכש ,אציי הז יומיד יפל ."םייביטקודורפ םילעופ ידי־לע ךרצנ אוה
 קלחנש ךרדכ ,קלחנ אוה רבד לש ותימאל .הנתשמ ןוה השענ ,ןוהל ךפהנש ,ולוכ
 ־חוכלו רוציי־יעצמאל — הנתשמ ןוהלו עובק ןוהל ,הערפמב־ןתינש ירוקמה ךרעה

 הדובעה־יגוס ןיב תישממ הנחבה לע תססובמ ,תושמתשה — ךסחנש המב ירמגל הנוש
 (.39 ,38 ,מע ,׳״וכו םירקיע״ :ם ו ת ל א מ) ״.ןובסה ותוא ידי־לע םימייקתמה םינושה

 ,הינןג לכ לע תוליכה תא ךכ־לכ הבורמ תונקיידב רקחו־דמלש ,קאזלאב לצא הנה 8 28
 רצוא רוגאל ליחתמ אוהשמ ,שממ קוניתכ רבכ ראותמ טוי קסבוג ןקזה תיברב־הוולמה ירה

 .תוצבוקמ תורוחסב
 ויתוביסב הריקח" :ט ב ר ו ק .ת) ".רוציי־ףדוע ...ןיפילח תקספה ...םירמוח לש רבצת״ 29

 (.14 ,מע ״.םידיחי ידיבש רשועה לש וינפואבו
 לע רקנ רבדמ וז הניחבמ" :האבה הרעהה הז םוקמב תאצמנ תילגנאה האצוהב 829
 ,יטרפה־ןיינקה יקוח תמחמ .וזכרתנ,שו יסרבצהל עייס ןמזה,ש ׳הוארל־ראפו תורתומ יצפח,
 ״(.291 ׳מע ,ןן ךרכ ,1789 ,ןאזולו סיראפ ׳ר ק נ .מ יבתכ) /הרבחה לש דבלב דחא דמעמ ידיב

 (.תירבעה .צוהה ׳עה)

 .הרעה ,163 ׳מע ,״דכו םירקיע״ :ודראקיד 30
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 ןוהל ךדעה־ףדוע לש לתכיפה .22

 .ררצייה־ךילהת ךותב הנתשמה ןוהה לש ומדיקיתרוצ הבה — הדובעה־חוכ .הדובע

 — ודוקפיתב ןותנ אוהשמו .ןוחה־לעב ידי־לע לכאנ ומצע הדובעה־חוכ הז ךילהתב
 ותיינק םע אצוהש הז — ןוממה הז םעו .רוציי־יעצמא לכוא אוה — הדובעה איה
 ־ור3ה הדובעה" ידי לע אל םילכאנה ,היחמ־יעצמאב לגלגתמ — הדובעה־חוכ לש
 ורקיעמ העטומ חותינ ידי־לע ."םייביםקודחפה םילעופה" ידי לע אלא "תיביטקוד
 עובק קלחל קלחנ דיחי־ןוה לכ םג םא :וז הלפת הנקסמ ללכל ת ימס .א עיגמ
 ,רמולכ ,הנתשמ ןוה לע קר דמועו־דרפנ םלועל יתרבחה ןוהה ירה ,הנתשמ קלחלו
 לש ןתשרחש ,אהי :לשמל .דבלב הדובעה־רכש לש םולשת לע ותוא םיאיצומ
 ,םיגרוא תיינקב עיקשמ אוה הזה ןוממה ןמ קלח .ןוהב ש״יל 2000 לגלגמ םיגירא
 ,םישנאה לבא .דכו ,דמצ תיישעל תונוכמב ,רמצ־יטוחב עיקשמ אוה רחא קלחו
 ןוממה ןמ קלחב םימלשמו םירזוח םה ,תונוכמהו םיטוחה תא הנוק אוה םהידימש
 *רכש לע ש״יל 2000 לש םוכסה לכ תא ואיצוהש דע — דכו ,הדובע־רכש הזה
 םילעופה ידי־לע הלכאנ ש״יל 2000־ב תגצוימה תרצותה לכש דע :רמולכ ,הדובעה
 ךכו ,"דכו" וז הביתב זכורמ וז החכוה לש הדביכ לכ :םיאור לכה .םייביטקודורפה
 תדוקנב ורקחמ תא תימס .א קיספמ םנמאו בסוטאליפל סויטנופמ ךלב ונתוא םירטפמ

 .31יתרמוח הליחתמ הבש ,אקוד וז
 *לע ןבומ ,תללוכה תיתנשה תרצותה לש ןרקה לע קר תעדה תנתינש ןמז לכ
 תורוחסה־קושל איבהל ךירצ ירה ,ךא .רזוחה־רוצייה לש הז יתנש ךילהת הלקנ

 תובלתשמ .הרמוחה הליחתמ ןאכו ,תיתנשה תרצותה לש היביכרמ־היקלח לכ תא
 ךבסב תומלענו תוגזמתמ ,תוישיאה תוסנכההו םידיחיה־תונוהה לש םהיתועונת
 תא רוונסמש אוהו — יתרבחה רשועה לש רוזחמה ,ונייה — יללכ םוקמ־ףוליח לש
 תישילשה השרפב .רתויב־תוכבוסמ תויעב רותפל רקחמה לע ליטמו לכתסמה יניע
 הלודגה םתוכז — .אוהש ומכ םירבדה־רשק לש חותינה תא איבא ינשה רפסבש
 "תילכלכה הלבט״ב ללוגל הנושארה םעפב וסינש ,איה םיטארקויזיפה לש
 דולוע איהש תומכ תיתנשה תרצותה לש הנומת 6ם0ת01111<1116׳']

 .32רוזחמה ךותמ העיפומו

 תואיגש םוקמ םושב תולגל עדוי לימ .טס .׳ג רמ ןיא ולש "הקיגול״ה ףא לע 31
 ןוקית עבותו קעוצ ,ינגרובה קפואב וליפא ,חותינ ותוא םא םג — וימדוק לש חותינב
 .דימלתדושעמ ,תויטאמגודב אוה םשור םוקמ לכב .תיעוצקמה־תיעדמה הפקשהה םצע יפל

 •ןמזה־ןדרמב ולוכ ךפהנ וונצט ןוהה" :ךכ ןאכ ףאו .וידמלמ לש תונויערה־ילובלב תא
 ".רכשל בוש אוה ךפהנ ירה — תרצותה תריכמ םע ןוהה רזחומשכ םגו ,דבלב רכש־ימולשתל
 אל — רבצהה רואית יבגל םג אליממו ,רזוחה־רוצייה לש ךילהתה רואית יבגל 32

 ןיטולחל הגיסנ ולצא ןייצל שי אלא ,תומדקתה םוש תוניחב המכמ הליג אל תימס .אש קר
 ,טסקטב הרכזנש ,תימס לשמ הילשא התואב .םיטארקויזיפה לא דוחיבו .וימדוק לא האלשהב

 ריתונ יכ ,תינידמה הלכלכל אוה ליחנה התוא ףאש ,תמאב האלפומה המגודה םג הכורכ
 ו?ר אוה בכרומ :עמשמ ,תיעקרק ,דטנרמו (תיבר) םיחממ ,הדובע־רכשמ בכרומ תורוחסה
 :תומימתב הדומ תוחפל ,םיסב ותואמ ותאצב ,ך ד ו ט ש .דבלב ךרונ־ףדועונו הדובס־רכשוו
 ".רתויב םיטושפה ויתודוסי לע ודימעהלו יחרכהה ריחמה תא קרפל תורשפא ךל ןיא"
 (.הרעה ,140 ׳מע ,ינש ךרכ ,1815 גרובסרטפ תאצוה ,״רכו הלכלכל סרוק״ :ךרוטש)
 לע תורוחסה ריחמ תא דימעהל תורשפא ךל ןיא יכ ,ריהצמש ,האנ ילכלכ עדמ והז ,ןכא



 ןוהה־רבצה לש ךילהתה

 דמעמ תבוטל ,לצנלמ !וצימחה אל תיעדמה הלכלכהש ,וילאמ רבתסמ :בגא
 לגלגתנש וטנ־תרצותה ןמ קלח ותוא לכ יכ ,תימס .א לש ותרמימ תא ,ןוהה־ילעב

 .םילעופח־דמעמ ידי־לע לכאנ ןוהב

 תושירפה תיירואית .הסנכהו ןוהל דיעהדלחוע לש ותקולח .3
 ותכירצל־ןרק תניחב קר ,תרצותה־ףדועב וא ,ךרעה־ףדועב ונקסע םדוקה קרפב
 ןיא ,ךא .רבצהל־ןרק תניחב קר וב ונקסע ןאכ דע הז קרפבו ,ןוהה־לעב לש תישיאה
 לכאנ ךרעה־ףדוע לש דחא קלח .דחאכ םהינש אלא הבלב הז אלו דבלב הז אל אוה
 ,ןוהבכ וב םישמתשמ רחא קלחו ,33 [86ע6מו16] הסנכה תניחב ןוהה־לעב ידי־לע

 הבצומ אוה ,רמולכ
 קלחה ןטקיש לככ דחאה קלחה לדגי ירה ,ךרעה־ף־חע לש ותומכ הנותנ םא
 םיראשנ םירחאה םיאנתה לכ םאב — תאזה הקולחה תעצבתמ ויפלש סחיה .ינשה
 תאזה הקולחה תא עצבמש ימ םלואו הבצהה רועיש תא עבוקה אוה — ויהשכ
 .ונוצר לש הלועפ איה וז הקולחש ירה .ןוהה־לעב ,ךרעה־ףדוע לש וילעב אלא וניא
 םירמוא וילע — ורבוצ אוהש ונמיה קלח ותואו ,רפשא־סמ ומצעל םירמ אוה
 םייקמש םושמ ,רמולכ. ,ומות דע ולכוא אוה ןיאש םושמ ,ותוא ךסוח אוה :תוירבה

 .רשעתהל — אוה דוקפיתהו ,ןוה־לעבכ ודוקפית תא אוה

 ךכ קרו ,ירוטסיה ךרע ול עדונ ,םדא־תרוצב ןוח שמשמ ןוהה־לעבש הדימב קר
 שידיא יכ ,הילע רמא ןונשה יקסבונכילש ,תירוטסיה םויק־תוכז התוא ול תעדונ
 לש תפלוחה ותויחרכהב ולש תפלוחה ותויחרכה הצוענ הדימב־הב קר .ךיראה הל
 האנהו שומישה־ךרע אל בוש הדימב־הב םלואו .יטסילאטיפאקה רוצייח־ןפוא
 אוה הפמ ךורעישל ותואנקב .ויובירו ןיפילחה־ךרע אלא ,עינמ םרוג ול םישמשמ
 דזצייה־תוחוכ תא חתפל :רמוא הווה ,רוצייה ןעמל רצייל ,םחר־אלל ,תושונאה תא
 םיסב שמשל םייושע דבלב םהש ,םיירמוחה רוצייה־יאנת תא רוצילו הרבחה לש
 האלמ תוחתפתה אוה ידוסיה הרקיעש וז — רתוי הלענ תיתרבח הרוצ לש ישממ
 ןוהה־לעבל ול םיסחייתמ םדא־תרוצב ןוה אוהש םושמ קר .דיחי לכ לש תישפחו
 אלא .תטלחומ תורשעתהל רציה תודצוא־רגואלו ול ףתושמ וז ותרוצב .דובכב
 םזינאכמ לש הדלות יהוז ןוהה־לעב לצא ירה ,ישיא סומלובב ןורחאה לצא עיפומש המ
 רוצייה לש ותוחתפתה האב הז דבלמ .ויעינמדילגלגמ דחא אלא וניא הלהש ,יתרבה
 ןמ לעפמב עקשומה ןוהה לש תדמתמ האלעה ,חרכהב ,תבייחמו יטסילאטיפאקה
 םיקוחה תא דיחי ןוה־לעב לכ לע הליטמו תורחתהה האבו ,םייתיישעתה םילעפמה
 איה .םיינוציח הייפכ־יקוח תניחב יטסילאטיפאקה רוצייה־ןפוא לש םייטננאמיאה

 ןכו ,ינשה רפסבש תישילשה השרפב אצמיי ךכ לע טרופמ ןויד !רתויב־םיטושפה ויתודוסי
 .ישילשה רפסבש תיעיבשה השרפב

 :אוה לופכ שומיש [86־^611116] הסנכה יוטיבב שומישהש ,ךכ לע דומעי ארוקה 33
 ידכ ,ת״יב !תוידוירפ םיתעל ןוהה ןמ חמוצה ירפ תקזחב ךרעה־ףדוע תא וב ןייצל ידכ ,ף״לא
 םייקמ ךא .ותכירצלדרקה לא ופרצמ אוהש וא וכרוצ ןוהה־לעבש ,הז ירפמ קלח ותוא ןמסל
 םילגנאה םינלכלכה לצא ןושלה־שומיש לא איה תמאתומש םושמ ,הלופכ תועמשמ התוא ינא

 .םיתפרצהו
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 ןוהל ךרעה־ףדוע לש ותכיפה .22

 וביחרהל לוכי אוה ןיאו הדיב ומייקל ידכ ונוה תא ביחרהלו־דימתהל ותוא הפ1כ
 .ךלוהויסדקתמ רבצה ידי*לע אלא

 ןוהה לש ודוקפית אלא ןניא ןוההילעב לש ותשירפו ותשירדש לכ ;דכיפלו
 המוד ומצעדלש תיטרפה ותכירצ ירה — ןוצרל העד ןוהנה ןוהה לש הב רשא
 תא תיקלטיאה תונסקנפב םיפקוזש ךרדכ הנוה רבצה תא לזוג אוהש לזגכ וילע
 שוביכ אוה רבצהה .ןוהל סחיב הבוחה דצ לע ןוהה־לעב לש תויטרפה תואצוהה
 ישונאה רמותה תומכ תא ביחרמ רבצמהש דכ ךות ,יתרבחה רשועה לש ומלוע

 .3ףוהה־לעב לש רישי־יתלבהו רישיה ונוטלש תא ןמזבדב ביחרמ אוה ,לצונמה

 ־יפאקה רוצייהךפוא לש ותוחתפתה םע .ןומדקהיאטחה ץבור םלקמ לכב ךא
 לש דבלב תומשגתה שמשלמ ןוהה־לעב לדח בוש השועהו רבצהה לש ,יטסילאט
 השענ והירהו ובש םדמרשב״ד יפלכ "ישונא .דלמזחלש־שגר" וברקב ררועתמ ,ןוהה
 האורו ויתפש לע קוחצדוב הלעמ תוריזנל תובהלתההש ,ךכ ידכ דע ליכשמ־םדא
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 ־ידבוע" ,תורשעתההדונאתל דוסיכ ןוטלשה־רצי תא הפי רמול םיגדמ ,ךשגה־ךשונב ,וא
 .םיפוצרפ־בר חצור־בבג אלא וניא ךשבה־לעב יכ ,דבלב הנובתה ךרדב ,עובקל ולכי םילילאה
 ,השודקבש־,דצרעח ידכ דע טעמכ ,בד דובכ (ךשבה־ילעבל) םהל םיקלחמ ,םירצונה ,ובא ולאו
 חצד־״דשעפ עצבמ והירה ,ולזוגו ומטסלמ ׳ונוזמ תא ורבח יפמ ץצומש ימ ...םנוממ ןעמל
 וילע איבמ וא התימ ידכ דע ורבח תא ביערמש ימכ שממ (תעגמ ודיש המכ דע) לודג
 יולת אהיש תחת ,ואסכ לע וילשו ןנאש בשוי אוהו — ךשבה־לעב השוע ךכ ירהו .הילכ
 ןיינמכ היהי םיברועה ןיינמש ךירצו ; ורשב תא ולכאי םיברועהש ,ול האיש יפכ ,םודרגב
 תא קלחלו ורתבל ולכוי םיברועהש ,ךכ לכ הברה רשב ופוגב אהי קר םא — לזגש םיבוהזה
 וספתיי םיריעז םיבנג ...םיריעזה םיבנגה תא היילתל םילעמ ונא םייתניבו .םהיניב םללש
 תוירב אנוש דל ןיא ןכ לעו ...ובהריו וכלהתי ישמבו בהזב םילודג םיבנגו ,ובקריי קוניצבו

 לכ לע ןוילע־לא תויהל רמייתמ אוה ןכש ,ךשבה־לעבו ןצמקה ןמ (ןטשה ירחא) לודג רתוי
 חרכה ןכ יפ לע ףאו ,םה םיער םישנא ולא ףא — םיצירע ,םיטוידרס ,םיכרות .םלצב־ארבנה
 ןכ יפ לע ףאו ,םה םיאטחו םיער יכ ,תודוהל םהל חרכה * םייחב תוירבה תא ריאשהל םהל
 ךשניךשונ ותוא לבא .תוירבה ןמ םידחא לע םחרל ,םימעפל םיכירצ וליפאו ,םה םילוכי
 ןובצעל ,ןואמצלו בערל ןותנ אהי ולוכ םלועה לכש ,הצור אוה — ירגידא־בוכש־רבכעו
 דימכ ודימ לבקי דחאו דחא לכו אוהדדיב לכה היהי ןעמל ,תעגמ ודיש המכ דע ,הקוצמלו
 לש תואלשלש ,תלימ־ידגב שובל אהי ופזג אוה !תותימצל תיזנצ־דבע ול היהיו םיהולאה
 "/הוחבשיו והוצירעיו דיסחו רקי שיא וב וארי םירחאו ,ויפ החמי אוח ׳ןיטישכתו תועבט ,בהז
 ,לכה הלכמו סרהמש ,ףרוט באז ותואכ ,הארוב (1מ0מ8{;ע1ן111) תצלפמ ,איה הער היח ךשנ

 אלש ,דסחתמו ושובלב אוה רדהתמ :הארו *א3םואטבא וא ןוירגו םוקאק קבעה־יבבמ רתוי
 לע ךא .ותרואמ ךותל םבג ירוחאמ םתוא ךשומ אוהש ,םירפה ומלענ ןאל ,תוירבה וארי
 םא םג ,סוקאק תא אצמו שפיח ףאו ,םייובשה םירפה לש םתעמש לוק עמש יכ ,דמאנ סלוקרה
 םוקאק ירהו .לעילב־ןב ותוא לש וידימ םירפה תא ררחישו ,םיפפהו םיעלסה יוגחב רתתסה
 לע ףאו .לכה לכואו בנוג ,לכה לזוג אוהש ,םמתימו דסחתמ ךשב־ךשונ ,לעילב :ושוריפ
 םירפה לכ יפ ,הלגיש שיא אצמיי אלש ,בשוחו ;ןווא לכ לעפ אלש רמואו אוה רפוכ ןכ יפ
 ואצוה וליאכ םהיתובקע םירדוסמ ןיע־תיארזנל ןכש ,ותרואמ ךותל םבג ירוחאמ וכשמנ
 ןתרנו תלעות אוה איבמ וליאכ ,םלועה תא תומרל ךשנה־לעב םג הצור ךכ ,הכותמ בוש
 לכ שארב םיטסל םיספות ובא םאו ...םללוח ומצעל םתוא ךשומ אוה ירהו — םלועל םירפ
 תחא לע — םירביא־תעידקו ףיס תתימ םתוא םישנועו ,תרתחמב־םיבנגו םיחצרמו תוצוח
 םשרגל ...םהידיגו םהירביא עורקל :ךשנה־ילעב לכ םע ןכ גוהנל ונא םיכירצ המכו המכ
 (/"ובו הנוהכה־ישנאל" :ר ת ו ל ן י ט ד א מ) ״.םהילעמ םשאר ,ריסהלו םתודנל ,ץראה ןמ



 ןוהה־רגצה לש ךילהתה

 הפוקתהמ ןוהה־לעבש דועב .חלשותמ־ימימ תורצואה־רגוא לש המודק העד הב אוה
 לטוהש דוקפיתה דגנכ אטח־השעמ לעכ תילאודיווידניאה הכירצה לע זילמ תיסאלקה

 רבכ לגוסמ שידחה־שדוחמה ןוהה־לעב ירה — רבצהה ןמ ״תושירפ״ לעכ ,וילע
 וברקב תומשנ יתש !הה" .וב רשא האנהה־רצימ "תורזניה״כ רבצהה תא סופתל

 בי"!תוניועו תורצ התוערל תחא ,תונכוש

 טוידה לכו — יטסילאטיפאקה רוצייה־ןפוא לש תוירוטסיהה תישארב־תופוקתב
 — הז ירוטסיה בלש רבוע ,טרפכ אוה ,הלודגל הלעש יטסילאטיפאק [?3^61111]

 ותומדקתה םלוא .תוליכהו תורשעתהה־־רצי לש תוטלחומה תוואתה תוטלושו־־תויוצמ

 תורספסה םע .דבלב תוגונעת לש םלוע קר אל תרצוי יטסילאטיפאקה רוצייה לש

 תעגמשמ .תימואתפ תורשעתה לש תורוקמ יפלא תחתופ איה יארשאה־קסעו

 שמשמ זובזב ותוא — תמכסומ הגרדב ןותמדובזב ירה ,תמיוסמ המרל תוחתפתהה

 השענ — יארשאל־יעצמא םג אוה ןכ־לעו ,ןוהה תא הלארל גיצהל יעצמא ןמזברב

 התעמ תוללכנ תורתומ־תוגונעת ."ןכסמה" ןוהה־לעב ליבשב יקסע חרכה וליפא

 רשעתמש ךרדכ ,רשעתמ ןוהה־לעב ןיא יכהראלב ירהו .ןוהה לש וגוציי תואצוהב

 אלא — תישיאה ותכירצ־יא לשו תישיאה ותדובע לש סחיה ךותמ ,תודצואה־רגוא

 לע הפוכ אוהש לכו םירחא לש הדובע־חוכ ץצומ אוהש ,הדימ התואב אוה רשעתמ

 ןוהה־לעב לש ותונזבזבש יפ לע ףא :ןכ־לעו .םייחה־תוגונעת לכמ תושירפ לעופה

 ןידאה לש ותונזבזבב רשא [>0118 6(16] בבל־םות לש יפוא ותוא םלועל הרסח

 רתויב־תבעותמ תוליכ דימת תברוא היקמעמב :הברדאו ,תעדה־לק ילאדואיפה

 ךלוהו־לדגש לככ ותונזבזב תכלוהו־הלדג ןכ יפ לע ףא — רתויב־תינדחפ תונובשחו

 ־םורב ,הז םע ,חתפתמ ךכבו .ינשה ילגר תא קחדת תחאהש חרכה לכ ןיאו ,וריצח

 ןיבל הריבצה־רצי ןיב — טסואפ חסונ — ערק ותוא דיחיה ןוהה־לעב לש ובל
 .האנהה־רצי

 ןיקייא ר "ד םסריפש ,רוביחב רמאנ ךכ — ״רטס׳צנאמ לש היישעתה״

 ויה םינתשרחה — הנושאר הפוקת .תופוקת עבראל הקלחל ןתינ״ — 1781 תישב

 םימטסלמ ויהש ךכ ידי־לע ,דחוימב ,ויה םירשעתמ ."םתייחמל השק דובעל םיסונא
 וכרטצנ םירוהה :(3ק1>1־6מ1;1063) תוילושכ םהינב תא םהל ורסמש ,תובאה תא

 םיעצוממה םיחודה םג ינש דצמ .בערב ונעתנ תוילושהו בר דומיל־רכש םלשל

 ,םילכוא ויה אלו ,תורצוא־ירגוא ייח ויה םייח .בר ןוכסח שרד רבצההו ,ויה םיכומנ

 םיסכנ םישוע וליחתה היינשה הפוקתב" .םנוה לש תיברה תא ,בוריקב אל וליפא

 הדובעה לש רישי לוצינ ןכש — ״,םדוקמכ ,השק םידבוע ויה ןיידע ךא ,םילק

 םייח תויחל ויה םיגהונ ןיידעו" — םידבע־שגונ לכל עודי רבדהו ,הדובעב הלוע

 בחרתנ קסעהו ,תורתומה תשרפ תחתופ תישילשה הפוקתב ...םדוקמכ התע ,םיטושפ

 [םיסוס לע םיבוכר םיעסונדכינכוס ,0סמ1מב17073£6ט1־8] םישרפ םיחלוש ויהש םע

 ויה אל 1690 תנש דעש ,יאדול בורק ...הכלממב רשא קושו ריע לכב תונמזה לבקל

 דע 3000 לש רועישב ,ללכב ואצמנ אלש וא ,תונוחה ןמ טעמ אלא ןאב םימייק
 ורבצ רבכ ,ןכמ־רחאל תצק וא ,הז ןמזל ךומס ךא .היישעתב ושכרנש ,ש״יל 4000

 ".רמיח־יתב וא ץע־יתב םוקמב ןבא־יתב םמצעל םינוב וליחתהו ןוממ םינתשרחה

 ,תוירבה יפב החישל רבדה היה 18דד האמה לש תונושארה םינשה תורשעב דוע

488 



 ן1הל דרעה־ףדוע לש ותכיפה .22

 ויה וינכש לכו ,ץראל־ץוחמ המיגלב ויחרוא תא דבכמ היה רטס׳צנאממ ןתשרח םא
 לש ברעה תואצוה םלועמ ורבע אל ,תונוכמה ואצמוהש ינפל .ךכ לע םשאר םידנ
 דחא ינפו םח ןיי סוכ דעב םיסנפ 6 לע ,חזרמה־יתבב םיסנכתמ ויהשכ ,םינתשרחה
 — השדח הפוקת לש ןויצ םושמ ךכב היהו — 1758 תנשב קרו ,קבט לילג דעב
 !ולשמ הרכרכב עסונ — היישעתב שממ־לעופב קוסע שיא הנושארה םעפב ואר
 הברהב הב ומדקתנ" — 18־ה האמה לש ןורחאה שילשה — ״תיעיברה הפוקתה״
 יבחר לכב םינכוסו םישרפ ידי־לע קסעה טשפתנשמ — תורתומו זובזב תואצוה
 יככותב ורבקמ םק היה ילמליא בוטה ןיקייא ר״ד רמוא היה תמ .35"הפוריא

 !םויה לש רטס׳צנאמ
 היישעתה" !םיאיבנהו השמ תרות ,לוכיבכ ,וז — !וריבצה ,וריבצה
 ולגלגו־ורזח ,רמולכ ,וכסח ,וכסח :ןכבו .36"רבוצ ןוכסחהו — רמוחה תא תקפסמ
 ,רבצה םשל רבצה !ןוהב ,תרצותה־ףדועמ וא ,ךרעה־ףדועמ רשפאה לככ לודג קלח
 לש ירוטסיהה הדועי תא תיסאלקה הלכלכה החסינ וז החסונב — רוציי םשל רוציי
 םישק המכ ,העדיו לק עגר וליפא השפנ תא התלשה אל איה .תונגרובה תפוקת
 ליבשב םא ?ירוטסיה חרכה לע הניקל םעט המ ךא — 37רשועה לש הדילה־ילבח
 הליבשב ירה ,ךרע־ףדוע לש ורוצייל הנוכמ אלא ןויראטלורפה ןיא תיסאלקה הלכלכה
 תסחייתמ איה .ןוה־ףדועב ךרע־ףדוע ותוא לש ולוגלגל הנוכמ אלא וניא ןוהה־לעב םג
 היהיש ,ןוהה־לעב לש ובל תא קזחל ידכ .תינדפק תוניצרב ירוטסיהה ודוקפית לא
 ם ו ת ל א מ דמע ,תורשעתהה־רצי ןיבו םיגונעתה־רצי ןיבש ןכוסמה ערקה דגנ ןסוחמ
 :וז הדובע־תקולח לש התוכזב ןעטו [19־ה] תאזה האמה לש םירשעה תונש תליחתב
 םיפתושה ראשל ולאו ;רבצהה קסע רסמיי םהל ,רוצייה םצעב םידמועה ןוהה־ילעב
 הנידמה םעטמ הבצקה־ילעב ,תיעקרקה הלוצאה — ךרעה־ףדועב םיקלחתמה
 ךכ — ךכל תעדונ הנוילע תובישח .זובזבה קסע רסמיי םהל — רכו הייסנכהו
 "דוחל רבצהלדדואתה תאו דוחל תואצוהל־הןאתה תא םימייקמ ויהיש"—רמוא אוה
.8'? (''30611111111311011 £01 3881011<! 1116 1)311 6'1111)11) 6X11611 4116 113881011 £01־") 

 םהייח םיאורה םישנאב רבכ־הז ולגלגתנש ,םיטסילאטיפאקה םינודאה ודמע
 —ודראקירלש ושרדמ־תיבמ ,םהירבדמ דחא ארק —המ .היכורככ וקעצו —םמלועב
 תודימתב ףוחדל ידכ ,רכו םיהובג םייסמל ,תוהובג עקרק־תוטנרל ףיטמ סותלאמ רמ
 :יאדו !םייביטקודורפ־יתלב םינכרצ דצמ ןברד םינתשרחה לש םרשב ךותל
 ךילהת" לבא ;המסיסה וז — תודימתב ,ךלוהו־ביחרמ הדימ־הנקב רוציי ,רוציי
 רתויב ןגוהה ןמ הז ןיא ףאו ,ןסר 1ל שמשי רוצייל ןברד שמשישמ רתוי הז גוסמ

 "ןילימ 40 דע 30 לש ףקיהב ,רטס׳צנאפ תביבסב ץראה רואית״ :ן י ק י י א ר״ד 35
 ,[188] ,ךליאו 182 ,[181] ימע ,1795 ןודנול

 .[367 ימע ,ינש ךרכ] ,ישילש קרפ ,ינש רפס ,״תומואה רשוע״ :ת י מ ס .א 86
 םה םיינעה ןובשח לע — םירישעה לש םהיתונוכסח״ :רמוא ייס .ב .י וליפא 37
 ןתינש טעמכ ...הרבחה ןובשח לע ולוכ טעמכ םייקתמ היה אונורב ןויראמלורפה" ".םישענ
 ותוא לע איה תמייקתמ ,ונייה ,םיראטלורפה ןובשח לע תמייקתמ תינרדומה הרבחה יכ ,רמול
 ,ןושאר דרכ ,"רכו תוריקח" :יד נ וממיס) ".המצעל הכנמ איהש רכשה־םולשתמ קלח

 (.24 ׳םע
 .320 ,319 דנע ,״רכו םירקיע״ :םות לא מ 38
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 ןוהה־דפצה לש ךילהתה

 טובצל ידכ קרו דא םדא־ינב לש הרובח הלטבב ריאשהל (מ01• 181* סט 11־6 £011־)
 (״-?7110 0.1־0 1111017, £1־0111 111611: קיסהל לוכי התא םביט ךותמש — םירחא

 לע ףאו .39"הכלהכ םידבוע ויהי ,הדובעל םתוא תופכל לכות םאש ,ס1101־0ס16מ")
 ,רבצהל יתיישעתה ןוהה־לעב תא ונברדיש ,ןגוהה ןמ הז ןיא יכ ,אצומ אוהש יס
 לעופה תא דימעהל חרכהכ ול הארנ ירה — הילאהו־בלחה תא ונממ והקיש ךות
 םילעמ אוה ןיא ףאו .דתוצירח חא רמשל ידכ" ,רשפאה לככ ילאמינימ־רכש לע
 *אלש הדובע לש הסוכינב סומכ םיפדוע־תיישע לש הדוסש ,הדבועה תא עגרל

 תוחפ תחקל םינכומ םהש אלא ועמשמ ןיא םילעופה דצמ רבגומ שוקיב" .רכשב
 םיאב םאו ;םהיקיסעמ ידיב הנמיה רתוי־לודג קלח ריאשהלו םמצע לש םתרצותמ
 ,קושב שדוג ידיל ,(םילעופה לש) הכירצה תתחפה תמחמ ,איבמ הז רבד :םירמואו

 ־םש אלא וניא שדוג :בישהל אלא יל ןיא — (הדימה ןמ הלעמל רוציי ,21111)
 .4""םילודג םיחתל ףדרנ

 הבצהה לש ותחוורל ,רתויב בוטה דצ לע קלחל דירצ דציכ — ינדמלה סומלופה
 ־דלוחה הזוחאה־לעב ןיבו יתיישעתה ןוהה־לעב ןיב לעופה תאמ והוטחסש ללשה תא
 ןויראטלורפה דמע ןכמ־רחאל המ־ןמז .ילוידוכפהמ ינפל קתתשנ — רכו לטב
 תא חליש הילגנאב יאלקחה ןויראטלורפהו ,הרעסה־ןומעפב לצליצו ןוילב ינוריעה
 םזינ1מיםד0ה — הזמ רבעמו ,םזינאואה טשפתנ הלעתה לש הזמ רבעמ .הרעבה
 ינפל קוידב הנש .העיגה [תיצרא־םעה] תיראגלווה הלכלכה לש התעש .םזיריירופהו
 לש (תיברה תוברל) חוירה יכ ,אצמו הגה רטס׳צנאממ רוינס .ו ואסאנש

 — ,רכשב־אלש העשה לש ,״הרשע־םיתשה ןמ הנורחאה העשה״ לש הירפ אוה ןוהה

 םוקמב דימעמ ינא" — תיגיגח זירכה — ״ינא״ .ולשמ תרחא תילגת םלועל רשיב
 ־המגוד .41"(^1נ811116]ר00) תושירפ הביתה תא ,רוצייל־רישכמ ןבומב ,ןוה הביתה
 םוקמב !תיצרארכעה הלכלכה לש "היתוילגת" ליבשב הנמיה הלעמל ןיאש תפומל
 .[¥011210111;] לכה הזו .תפנוח־תיטנאפוקיס הרמימ תנתונ איה תילכלכ הירוגטאק

 ןיא וא ,היישעת עצבמ אוה ירה" — רוינס הצרמ דכ — ״תותשק השוע ארפה םא״

 .67 'טע ״.דכו שוקיבה לש ועבט רבדב םירקיעה םתואב תריקח״ 39
 .50 ׳טע ,םש 40

 ,1836 סיראפ ,ןבאווידא םגרית ,״תינידמה הלכלכה לש םיידוסיה םירקיעה״ :רוינס 41
 תיסאלקה הלוכסאה ידימלת לש םלבס חוכמ הלעמל ,ףוס־ףוס ,ויה הלא םירבד .308 ,םע
 תושירפו הדובע יוטיבה תא ןוהו הדובע יוטיבה םוקמב ןתנו אב רוינס רמ" .הקיתוה
 ךרדב ןוהב שומישה אלא ,ןוהה הז ןיאו ...(דבלב הלילשל־יוטיב אלא הניא — תושירפ)
 סותלאמ לש ורפסל תורעה :הב ונזי י ק ן ו ׳ג") ".םיחמל הביסה ובש — תיביטקודורפ
 תא קיתעמו־לבקמ לימ .טס .׳ג רמ הז דגנכ (.הרעה ,130 דנע ,״רכו תורדגה״
 "תושירפה דעב לומגתה" תא ומצעל סכנמו ,ןאכמ ,ודראקיר לש םיחנרה־תיירואית
 "הדיתס״ה ול הרזש המכ לכ .ןאכמ ,רוינס לש ["נ־6מ1ט1161־011ס110£ 0118111161106״]

 .תוסגה תוריתסב אוה תיב־ןב ןכ — הקיטקלאידה לכ ליבשב ןייעמה איהש ,לגה לש
 ,טושפה רוהרהה ידיל עיגהל חוכ־רצע אל םלועמ ,יראגלווה ןלכלכה .׳ב הרודהמל תפסות
 הניא הליפא .הלועפ התוא לש הכופיהמ "תושירפ״כ תישונא הלועפ לכ סופתל התא לוכיש
 ז תונלצעה ןמ תושירפ — היישע !הדימעה ןמ תושירפ — הכילה ,םוצה ןמ תושירפ אלא
 ותרימאב םעפ ןייעל םיכירצ ויה ,םינודאה וליכשה ול .דכו ,היישעה ןמ תושירפ — תונלצע

 [.הלילש איה — הרדגהה] 00161־111100110 68111620110. :הזוניפש לש
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 ןוהל דרעה־ףדוע לש ותכיפה .22

 ־יעצמא םירציימ ויה המ־ינפמו דציכ ,ונל ריבסמש הזו ".תושירפ־השעמ השוע אוה
 הרבחהש לכ" .ןוהה־לעב לש "ותושירפ" אלב ,םימדוקה הרבחה־יבצמב הדובע
 םיקסועש ימ דצמ ,רמולכ — ,42״תושירפל השירדה הברת ןכ ,תבלוהו־תמדקתמ
 לכ :ןכבו .התרצותו םירחא תיישעת םמצעל םיסכנמ םהש ,םוכינה תיישעתב
 ןיינמכ םניינמש — תושירפ־ישעמב התעמ םילגלגתמ הדובעה־ךילהח לש םיאנתה
 ותושירפ יהוז — ערזנ םג אלא לכאנ קר אל ןגד .ןוהה־ילעב דצמ — םיאנתה םתוא
 לש ותושירפ וז ףא — וכרצ לכ ססות אהי ןייהש דע ןמז שורד !ןוהה־לעב לש

 ־ירישכמ תא (!)ליאשמ אוהשמ" ,אוהדמדמודרשבמ לזוג ןוהה־לעב !־ !ןוהה־לעב
 ־חוכ םהב גזממ אוהש ךות םתוא ךרעשמ אוהשמ :רחא ןושלב ",לעופל רוצייה
 ,לבזה ,לזרבהדווליסמ ,הנתוכה ,רוטיקה־תונוכמ תא — םתוא לוכאל תחת ,הדובע
 ,הכירצ־יעצמא ראשבו תורתומב "םכרע תא" זבזבלו־רזפל וא — רכו הדובעה־יסיוס
 םישגהל ךירצ דציכ .44תיתודלי תומימתב ומצעל ראתמ יראגלוו,ד ןלכלכהש יפכ
 הכ דע וילע הרמש תיראגלווה הלכלכהש ,אוה דוס — ןוהה־ילעב דמעמ תאז
 ופוגיס תוכזב אלא דוע םייקתמ םלועה ןיא :רבד לש ורוציק .הריתי תונשקעב
 אלא ,דבלב רבצ,ד,ד אל .ונשיו לאל ינרדומ הבושת־לעב ותוא ,ןוהה־לעב לש ימצעה
 ינפב דומעל ידכ ,דימתמ תוכךרמיא תבייחמ ןוה לש ומויק לע הרימשה" טושפ
 ,תבייחמ הטושפ תויגאמו,דש ,אופיא ,רורב .45"ארימג דע ולכאל אלו ןויסנה
 ־לעב ותואכ שממ — ןויסנה־ייותיפו םישודק־ירוסיימ ןוהה־לעב תא וררחשיש
 :המלידה ירוסימ רצק ןמז ינפל ררחתשנ תודבעה לוטיב םעש ,הי׳גרו׳גב םידבעה
 אוה ךירצ םאה ,ישוכה ודבעמ םיברקעבו־םיטושב ותוא טחסש ,הז תרצות־ףדוע

 ותצקמ לגלגלו־רוזהל םג ךירצ אמש וא ,הינאפמאש־ןיי לע ולוכ וזבזבלו ורזפל
 .עקרק רתויבו םישוכ רתויב

 ,טושפ רזוח־רוציי קר אל לח הרבחה לש רתויב תונושה תוילכלכ תורוצתב

 ,רתוי םירציימ .הנוש גורידב םג םא — בחרומ הדימ־הנקב רזוח־רוציי םג אלא
 תרצות רתוי םג םילגלגמ :רמוא הווה ,רתוי םיכרוצו ,תכלוהודומדקתמ הגרדהב
 אל ףא אליממו ,ןוה לש רבצהכ עיפומ וניא הז ךילהת םלואו .רוציי־יעצמאב

 .342 ׳טע םש ,ר ו י נ ס 42
 הסיסת הנש ראשיהל ול ןתיו ולש םיטיחה־ערז תא ערזי אל ,לשמל ...שיא םוש" 43
 ...םהלש טנלאויוקא וא ,דלא םירבד דימ ךורצי אלו ,ףתרמב םינש וניי תא ריאשי וא ,המדאב
 ,"תינידמ הלכלכ" :פ ו ר ק ס) ״.דכו ףסונ ךרע ךכ ידי־לע שוכרל אוה הפצמ ןכ םא אלא

 (.134 ,133 ׳מע ,1841 קרוי־וינ ,רטופ .א רואל״איצוה
 ולש דוצייה־יעצמא תא ליאשמ אוהש םע ,ומצע לע ליטמ ןוהה־לעבש ,הז רוסחמ" 44
 גהונ ותוא יפל — תוהזל ידכ ,[£1ג1>1161111811בז18] וז ׳הייקנ ןושל,ב םישמתשמ) ״לעופל
 ןוהה־לעב ידי־לע לצונמה ריכשה־לעופה תא :הז םע הז — תיראגלווה הלכלכה לש קודב
 (!תיברב הוולמה ןוהה־לעבמ ןוממ הוול אוהש ,ומצע יתיישעתה ןוהה־לעב םע ,יתיישעתה
 ".תויחונ לש וא תלעות לש םירבדל וכפהייש םע ,ישיאה ושומישל טכרע תא שידקיש תחת"

 (.36 ׳טע ,״תוילכלכ תוריקה״ :י ר א נ י ל ו מ ־ ה ד .ג)
 "1,8. 00ם86נרז31;1011 :!'11 !1 מ6x1 1181 (:!3^6... סז1 6110ע1... 001181:3111: 45

 תכסמ" : ל י י נ ם־ל ם ר 1 ק) הסטמ !־€818101־ 3 13 10111:311011 <16 10 0038011111161•.״
 (.57 ׳טע ,״םייתיישעת םילעפמ לע תישעמו תינויע



 ןוהה־רבצה לש ךילהתה

 ותרצות םג אליממו ,לעופה לש רוצייה־יעצמאש ןמז לכ — ןוהה־לעב לשי ודוקפיתכ
 ,ם נ ו ׳ג דרא׳ציר .46ןוה לש תומדב ותמועל םידמענ םגיא ,ותייחמ־יעצמאו

 לש יחרזמ־ידוהה אנפלוא,ד־תיבב תינידמ הלכלכל הרדתאקב סותלאמ לש ושרוי
 .תובושח תודבוע יתשב הפי הז רבד ריבסמ ,תודחא םינש ינפל רטפנש ->1,ירבלייה

 םתרצות ירה ,םהלשמ יאמצע קשמ ילעב םירכיא םה ידוהה םעה לש ובורו ליאוה
 ("!מ 1116 811£1ננ6״) ״תומדב״ םלועל םימייק םניא םתייחמ־יעצמאו םתדובע־יעצמאו

 אליממו,("83.!ז6(1 !תסמב מ6\ז611ט6'׳) םירחא לש םתסנכהמ התוא םיכסוחש ןרק לש
 (״3, עתסגתסןגפ ק1־00688 01 םדוק רבצה לש ךילהת הרבע אל ןרק התואש

 תא ןהב רעריע אל ילגנאה ןוטלשהש תוזוהמב ,ינשה דצמ .47 ^,^^^^^11^113^10^1י,)
 לע ןירשימב םיאלקחדכניאש םילעופה םידבעומ ,טעמה ןמ טעמ אלא הנשיה הטישה
 ־סמ תרוצב םהל רסמנ תיאלקחה תרצותה־ףדועמ קלחש ,םילודגה־םיליצאה ידי
 ־לע תילארוטאנה התרוצב תלכאנ התצק תאזה תרצותה .תיעקרק הטנר וא רכשא
 ראשבו תורתומ ירבדב התוא םילגלגמ םילעופה התצק ,םילודגה־םיליצאה ידי
 רוציי .םה םניינקמ הדובעה־ירישכמש ,םילעופל רכש שמשמ רתיהו ,הכירצ־ירבד
 ־ותעפוה אלב ,םכרד תא ןאכ םירבועו םיכלוה בחרומ הדימ־הנקב רזוה־רוצייו
 טסילאטיפאקה — ןוגיה־תומד־ןב ריבא ותוא לש ,אלפומ שודק ותוא לש ותוברעתה

 ."שורפה"

 דרעה־!ןדוע לש תילאנויצרופורפה הקולחב תויולת־יתלב ןהו — תוביסנ .4
 לש ולוצינ תגרד :רבצהה לש ופקיה תא תועבוקה — הסנכהלו ןוהל
 ןיבש שרפהה לודיג — הדובעה לש תויביטקודורפה חוכ — הדובעה־חוכ

 הערפמב־ןתינש ןוהה רועיש — ךרצנש ןוהה ןיבל שמושמה ןוהה
 ,רורב בוש ,הסנכהלו ןוהל ךרעה־ףדוע גלפתמ ויפל ,סחיה ןותנש ,םיחינמ םא

 יכ ,חיננ .ךרעה־ףדוע לש טלחומה ורועיש יפל עבקנ רבצומה ןוהה לש ורועיש יכ
 וא ש״יל 2400 היהי רבצומה ןוההש ירה ;םילכאנ 20%־ו ןוהל־םיכפהנ 80%
 1500 לע וא ש״יל 3000 לע םא :ללוכה ךרעה־ףדוע דמעש יפל לכה — ש״יל 1200

 ןהש ,תוביסנה ןתוא תולעופו־תופתתשמ רבצהה רועיש תעיבק םע :ןכבו .ש״יל
 קר לבא ,תינש ןאכ ןתוא םימכסמ ונא ירהו .ךרעה־ףדוע לש ותומכ תא תועבוק

 .רבצהה לא רשקב תושדח הפקשה־תודוקנ םושמ ןהב שיש לכ

 ־חוכ לש לוצינה־תגרדב ,לכ םדוק ,יולת ךרעה־ףדוע לש רעשה יכ ,ונל רוכז
 תא ההזמ איה םיתעש ,ךכ ידכ דע הז דיקפת הבישחמ תינידמה הלכלכה .הדובעה

 ןוהה לש ותומדקתה תא רתויב בר עפשב םילבלבמה ,םידחוימה הסנכהה־יגוס" 46
 לצא ןיטולחל םה םיבוש ךכ םושמו ,םתוחתפתה לש תונושה תוגרדב םינתשמ ,ימואלה
 לש םימודקה םיבלשב ושמיש אל ...םיחמ ...תוחתפתה התואב תונוש תודמע םיספותה םימע
 השעמל הלסשמ קר ...תוטמו רבש לא האנשהב ,רבצה לש בושח־יתלב רוקמ אלא הרבחה
 ,תיסחי הדימב ,הבורמ תובישח םיחנרה םיגישמ ,תימואלה היישעתה תוחוכב תרכינ תומדקתה

 .(21 ,16 ׳טע /״ובו דומיל־רפס״ :ס נ ו ׳ג ד ר א ׳צ י ר) ".רבצהה לש דוקמ תקזחב
 םוקמ אצמנ אל .האיגש ןאכ הבברתשנש ,הארנכ .,ד הרודהמל) .ךליאו 36 ׳טע ,םש 47

 (.א .פ - .חז
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 ןוהל ךרעה־ףדוע לש ותכיפה .22

 ־ידי־לע רבצהה תשחה םע הדובעה לש רבגומ רוצי־׳־חוכ ידי-לע דבצהה תשחה
 תורידת השגדוה ךרעה־ףדדע לש ורוצייב ובדש תוישרפב .48לעופה לש רבגומ לוצינ
 רכש תדרוה םלואו .הדובעה־חוכ לש וכרעל ,תוחפל ,הווש הדובעה רכש יכ ,החנהה
 תואיצמבש [ןוהה] תעונתב האלממ ־" סנואמ הדרוה — הז ךרעמ הטמל הדובעה
 ,איה הדבוע .הלק העש דכ לע בכעתהלמ םירוטפ ובא ןיאש דע ,ידמל בושח דיקפת

 ־ןרקל לעופה לש תיחרכהה תכירצהררק תא וז הדרוח תכפוה םימיוסמ םימוחתב יכ
 .ןוה לש הריבצ

 ; אשמ יביטקודורפ חוכ ול ןיא״ - לימ .טס /ג רמוא — ״הדובע־רכש״

 דצב ,ולשמ םרות וניא .דדובע־רכש .יביטקודורפ חוכ דעב דיהמ אלא אוה ןיא
 דצב ,ךכל םרות הדובע־ילכ לש ריחמה ןיאש םשכ ,תורוחס לש רוצייל ,הדובעה
 ־רכש היה אל בוש ,היינק אלל הדובע גישהל היה רשפא וליא .םמצע הדובעה־ילכ
 בוש הבלב ריואה ןמ סנרפתהל םילעופה ולכי וליא םלוא .49"רתוימ אלא הדובע
 הובג והז — םולשת־םפאב םילעופ :ןכבו .ריחמ לכ דעב םתונקל היה דשפא״יא
 .בוריקב וילא עיגהל תורידת ןתינ יכ םא וגישהל ןיא םלועל :יטמיתמה ונבומב

 .ספאדודמע התואל ,םילעופה תא ,םתוא דירוהל :ןוהה לש תדמתמה ותפיאש איהו

 היישעת לע הסמ" רבחמ — תופוכת יתאבה וירבד תאש ,18דד האמה ןמ דחא דפוס
 דמעשכ ,ילגנאה ןוהה לש ושפנייקמעב סומכה דוסה תא הלגמ אלא וניא — ״רחסמו
 ילגנאה הדובעה־דכש תא דירוהל :הילגנא לש■ תירוטסיהה הייח־תדועת לע זירכהו
 םא םלוא" :ראשה ןיב ,תומימתב רמוא אוה .50תידנאלוההו תיתפרצה המרל דע
 ,חרכהה ןמ ...תורתומ־ייח תויחל םיצור ונלש (םילעופ ליבשב ילמס יוטיב) םיינעה

 'ילעופ םיכרוצ תורתומ המכ ,תעדה לע םילעמ םא ...הרקי היהת הדובעהש ,ןבומכ
 ,ןווגמ דב ,ףירח רכיש ,ץראלי־ץוח תודיפ ,רכוס ,הת ,ןי׳ג ,ש״יי ןוגכ ,ונלש תשורחה
 ןתשרח דחא לש ורוביח טטצמ אוה .51"הלאב אצויכו ,ןושיע״קבטו החרה־קבט

 םיעצמאה לש וא ,ןוהה לש רבצהה לח םיבושה הרבהה״יבלשב, ;דמוא ודדאקיר" 48
 לכבש הרכהה ןמו ,טעמ םאו הברה םא ,הריתי תוריהמב ,הדובע (לצבל ,ונייה) קיסעהל
 ךרדב םיבורמ הדובעה לש רוצייהדתוהוכו .הדובעה לש רוצייה־תוחוכב יולת אהי םירקמה
 טפשמב הדובעה לש רוצייה־תוחוכ םייוטיבה םא 7.היירופ המדא לש עפש שי םש םוקמב ,ללכ
 הדובעש הלא לש םהידיב לפונש ,תרצות לכמ דוסי־קלח והוא לש ותוריעז :םשוריפ ןושארה
 ראשנה קלחה ןכש ,*היגולוטואט טעמכ אוה טפשמ ותוא ידה — תרצות התוא הרציי םהיפכ
 — ('*!£ 1116 0ר^3ב61׳י !)163868״) ךכב םיצור הילעב םא — הנמיהש ,ןרקה תא הווהמ

 ".רתויב היירופ המדאה םש םוקמב אקלד לח הז ןיא ללכ ךרדב ,םלואו .ןוה רובצל רשפא
 (.75 ,74 7מע ,״רכו הפ״לעבש םימיוסמ םיחוכיול םירוהרה״)

 ןודנול ."ובשייתנ אלש תינידמה הלכלכב תולאש המכ לע תוסמ" ;לימ .ט ס /ג 49
 .90 ׳מע ,1844

 םסריפ ךכל המודב .44 ׳מע ,1770 ןודנול ״רחסמ לעו תיעוצקמ הדובע לע הסמ״ 50
 ןאכ ;הילגנאב תודכמ״ילעב לש םבל תוכפתשה 1867 ראובאיו 1866 רבמצדמ "םמייט״ה
 רתוי םילבקמ םניאו םישרוד םניאש ,היגלבב תורכמהיילעופ לש רשואמה בצמה ראותמ
 יא — הברה םילבוס היגלבב םילעופה /7םהינודא״ ןעמל תויחל ולכויש ,קוידב ץוחנשמ
 1867 ראורבפ תישארב !"סמייט״ה ליבשב םילעופ לש תפומלדדמגוד ושמשיש ידכ אל
 ־קבאב האכודש התיבש ־— (ןיישראמ דיל) היגלבב תורכמה־ילעופ לש םתתיבש ךכ לע הבישה

 .תרפועבו הפירש
 ,46 ,44 ׳טע ,םש 51
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 חלוז הדובעה :הלעמ יפלכ תולגלוגמ םייניעב בביימו דמועש ,ריישנוטפמתרונמ
 םימייקתמו השק םידבוע תפרצב םיינעה ןכש :םלש שילש ידכ הילגנאבמ תפרצב
 םיגדו םישרש ,םיבשע ,תוריפ ,םחל םלכאמ רקיע .םשובלמב ןהו םגוזמב ןה ,קחודב
 ףא תורקייתמ םיטיחהשכו ,רשב םעט םה םימעוט תורידנ םיתעל קר ?םישבוימ
 הקשמה יכ ,ףיסוהל שי ךכל" :ךישממ ונלש הסמה־לעבו .52"םחל לוכאל םיטעממ
 ...ןוממ דואמ טעמ אלא םיאיצומ םניא ךכו ,םירחא םילק תואקשמ וא םימ — םהיפב

 תפרצב םג םייק אוה ירהו ,תוענמנה ןמ וניא לבא ,הזכ בצמ ידיל עיגהל השקש יאדו
 רתכוהש יקני ,ינקירמא לכונ דמע ןכמ־רחאל םינש תורשע יתש .53"דנאלוהב םגו

 וק ותואב ךישמהו ,(דרופמור סכודה וא) ןוספמות ןימינב ,ןודאב ראותב
 ־רפס "ת)ס©" ורפס .םדאו םיהולא יניעב דסחו ןח אוצמל — היפורטגאליפ לש
 ,םיפילחת םילעופל שיגהל שי דציכ :םינימה לכמ םינוכתמ אלמ ,אוה ןילישבת

 אלפומ "סופוסוליפ" ותוא לש רתויב חלצומ ןוכתמ •םירקי םיניקת־תונוזמ םוקמב
 םיגד ;סנפ 6%, — םרית םיטנופ 5 !סנפ 7נ/2 — םירועש־חמק םיטנופ 5״ :אוה
 דעב םיבשעו לפלפ ,דחא ינפ דעב ץמוח ,דחא ינפ דעב חלמ ,סנפ 3 דעב םיחולמ
 םיעצוממ םיריחמבו ,שיא 64 ליבשב קרמ ןכה .םיסנפ 20% לכה ךסב — סנפ 2
 .54"תויקנוא 20 לש הנמל םגפ !/4 דעב הז קרמ קפסל רשפא ...סריתו םירועש לש

 הל אוצמל שיש,[ןמ3£1־3118]הדוסה המרמ ןאכ עצבמ ריישנוטפמתרונמ ןתשרחה 52
 ,תפרצבו הילגנאב הרוטקאפונאזנ־ילעופ לש םהייח תא הוושמ אוה הרואכל .ובל באכב הרפכ

 — ךכ לע הדומ ומצע אוה ותכובמבו — תמאב ראתמ אוה ,ונטטיצ וישכע הזש ,םירבדב ךא
 !תפרצב יאלקחה לעופה תא

 המקש ,ימלועה קושב תורחתהל תודות ,םויכ /ג הרודהמל הרעה .71 ,70׳ ׳טע ,םש 53
 םע םלועה לכ ילעופ וכותל ועלקנש ,בצמ ותואב המידק בר ךלהמ ונרבע ,התע דעו זאמ

 .דירוהל דציכ ,ךכב קר םירומא םירבדה ןיא בוש .יטסילאטיפאקה רוצייה לש ותוחתפתה
 דיתעב גישהל םיצור אלא ,הפוריא תשביבש רכשה תגרדל הילגנאב רכשה־ירועיש תא
 םא" .ןיסב רכשה־תמרל דע תחפתו דרת הפוריאב רכשה־תמרש ,רתוי וא תוחפ ,בורקה
 תיתיישעת ץרא תויהל הדיתע" — וירחוב ינפל ,טנמאלראפה ריצ ,ןוטלפטס רמ רמוא — ךיס
 ,הז קבאמב דומעל הפוריא לש תיתיישעתה הייסולכואה לכות דציכ ,האור ינניא בוש ,הלודג

 רכש־ירועיש דוע אל (.1873 רבמטפסב 3 ,״סמייט״) ״.הירחתמ לש םתמרל דרת אל םא
 .ילגנאה ןוהה לש ושפנדואשמו ותמגמ וישכע יהוז — םייניס אלא ,םייתשבי

 ,םיכרכ השולש ."היפוסוליפו ,תוינידמ ,הלכלכב תוסמ" :ן ו ס פ מ ו ת ן י מ י נ ב 54
 ?םיינעה לש םבצמ״ ורוביחב ,ןדיא .מ .פ רס .288 ׳טע ,ןושאר ךרכ .1802—1796 ןודנול
 הדובעה־יתב ילהנמ ינפב בל לכב ץילממ ,"רכו הילגנאב םידבועה־תודמעמ תודלות וא
 ,הילגנאב םילעופל הנלבוקו־רסומ ףיטמ אוה ? דרופמורדוסונ םינצבקה־קרמ לע [םיינעל]
 הריתי תויחונב וליפאו — םימימת םישדח םימייקתמ ,היטוקסב דוהיב ,םיינע הברה״ יכ
 ,םירועשו לעוש־תלוביש לש חמק לע — (״£מ<11118,1;יעסעג׳'00מ1£0ע£1:1ןנ13ז 400.'׳)
 (.[530] 503 ׳מע ,ינש קרפ ,ינש רפס ,ןושאר ךרכ ,םש) ״.דבלב חלמו םימ לש תבורעתב
 םיברסמש ,חמק לש רתויב־תואירבה תובורעתה" .19דו האמב םג אצמת ולאכ "תוארוה"
 ,הארנכ ,עודי וניא ,רתוי בוט םש ךוניחהש ,היטוקסב ...ןלבקל [הילגנאב םייאלקחה םידבועה]
 ךרוצה רבדב הלאשה תריקחל" :האופרל. רוטקוד ,יראפ .ה. ס ל ר א ׳צ) ״.הז םודק־טפשמ

 וישכע ילגנאה לעופה יכ ,לבוק יראפ ותוא ךא (.69 ׳מע ,1816 ןודנול ,״םימייקה ןגדה־יקוחב
 .(1797) ןדיא לש ונמזל האנשהב ,הברהב דרי (1815)
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 ןוהל ךרעה־ףדוע לש ותכיפה .22

 ,55םירתוימ ןו0פמ)ת לש םילאידיאה ושענ ,יטסילאטיפאקה רוצייה לש ותומדקתה םע
 .ינ תורוחסה ףויז תמהמ

 וחילצה 19־ה האמה לש תונושארה םינשה־תורשעבו 18־ה האמה לש הפוסב
 ,דכש לש טלחומה םומינימה תא חוכב־גישהל הילגנאב עקרקה־ינזורו םירכוחה

 תאו ,הדובע־רכש תרוצב םומינימה ןמ תוחפ םייאלקחה םיריכשל םימלשמ ויהש ךות
 םירבגודה וגהנ דציכ ,תונציל לש המגוד הנה .הליהקה לש עויס תרוצב ראשה
 לש תוזוחא,ד־ילעב םיליצאה" :רכשה־ףירעת תא "תיקוח" עובקל ידכ םיילגנאה
 ,הארנכ ,ובשח םה ;רכשה־רעש תא ועבקשכ ,הדועסל ויה םיבוסמ ...קלופרונ

 תא ועבקו 1795 תנשב דנאלמהניפסב ובשישמ ,ןכ גוהנל םיכירצ םניא םילעופהש
 /שיאל םיגניליש 3 היהת (עובשל) הסנכהה, יכ ,וקספו ובשי ןאכ ...רכשה־ףירעת

 ,ורדסכ ךליודזלעי רכשה ;גניליש הלוע תויקנוא 11ד טנופ 8 לש םחל־רככ םאב
 ־רכש דריי ,הז ריחממ הלעמל הלעישמ .םיסנפ 5־ו .ש 1־ל עיגי רככה ריחמש דע
 לש ונוזמ תנמ ןטקת זאו ,םיגניליש 2־ל עיגי ריחמהש דע יסחי ןפואב הדובעה
 דחא לאשנ 1814 תנשב םידרולה תיב לש הריקחה־תדעו םעטמ .56״ץ5'ב לעופה
 :רומאל ,הדובע־רכש רידסמו םיינצ־תיבל יאבג ,טפוש ,םירכוחה־ילודגמ ,ט נ ב .א

 םילעופל םינתונש ידי־לע תימויה הדובעה ךרע לש והשלכ קלח םימילשמ םאה"
 לש תיעובשה הסנכהה תא םימילשמ ,ןכ" :הבושת — ״1 םיינעל הכימתה ןמ רועיש
 לכל םיסנפ 3ר (תויקנוא 11־ו םיטנופ 8 לש) םחל (ןולאג) רככל דע החפשמ לכ
 החפשמב שפנ לכ תייחמל ,ונתרעשה יפל ,קיפסמ עובשל םתל (ןולאג) רככ ״.!שפנ
 אוצמל ןוכנל תאצומ הליהקה םאו ,השבלה יכרצל םה םיסנפה 3־ו ;םימי עובשל
 לש יברעמה קלחה לכב ץופנ הז גהונ .םיסנפה 3 תא םיכנמ ,הלשמ םישובלמ
 קעוצו דמוע ךכ — ״םינש ךשמב״ .57",דלוכ הנירמה לכב — ינרובסו ,ריישטליו
 ,םמע־ינבמ דבכנ דמעמ םינווגמ (םירכוחה) םה ויה" — םימיה םתואמ ינגרוב דפוס

 רכוחהש דועב ...[םיינעל] הדובעה־תיבב טלפמ םהל שקבל הלא תא ופכש ךכ ידי־לע
 ־תדחכה הכירצ־ןרק לש) רבצה לש תורשפא לכ ענמ — אוהריחוח תא הבררד
 םילזוגש ,שממ הז לזג םויכ אלממ דיקפת המ .58"וב םייולתה וילעופ דצמ (רתויב
 תריצי םשל אליממו ,ךרעה־ףדוע תריצי םשל ,לעופה לש תיחרכהה הכירצה־ןדקמ

 רבדב הנורחאה תיראטנמאלראפה הריקחה־תדעו לש תונובשחו־םינידה ךותמ ררבתמ 55
 'אצוי אלו ,הילגנאב אוה לגרה — תופורת־ירמוח לש ףויז וליפא יכ ,היחמ־יעצמא לש ףויז
 ׳ןודנולבש םינוש חחקרמ־יתב 34־ב ונקנש ,םויפוא לש תומגוד 34 תקידב ,לשמל .ללכה־ןמ
 ,ימוג־־תסייד ,םיטיה־חמק לש ,גרפ־ירגדג לש תפסותב ,תופיוזמ ויה ןהמ 31 יכ ,התלעה

 .ןיפרומ לש הדורפ ףא וליכה אל ןהמ המכ .רכו ,לוה ,רמיה
 רבדב תודעה לע הריקס" : ([1)8עע18461■ 0413^] ןיד־דרוע) ם א ה נ ו י נ .ב /ג 56

 .הדעה ,28 ׳מע ,1815 ןודנול .״טנמאלראפה יתב ינש ינפב ןגדה־יקוה
 .20 ,19 דמע ,םש 57

 .69 ,77 ׳מע ,״םימייקה ןגדה־יקוחב ךרוצה רבדב הלאשה תריקחל״ :יראפ .ה /צ 58
 ־דגנ־המחלמה דעב "םייוציפ" םמצעל ועבקש דבלב אל םה ףא עקרקה־יליא םינודאה
 םהלש תוטנרה .בר רשוע הב ורשעתה םג אלא ,הילגנא לש המשב הולהינש ,םיניבוקעיה
 ".םינש 18 ךשמב השש יפ וליפא ולע דחא הרקמבו״ ,העבראו השולש ,םיינש יפ ולדג

 (.101 ,100 ׳םע ,םש>
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 האר) תיתיב־הדובע הנוכמה הדובעה ,לשמל ,התארה — ןוהה לש רבצהה־ןרק
 .וז השרפ ךלהמב ארוקה אצמי תופסונ תודבוע .הנ(׳ד ,8 ,רשעדדשולש קרפ

 עקשומה ,עובקהךוהה לש קלח ותואש ךירצ היישעתה יפנע לכבש יפ לע ףאו
 עבקנ הז רפסמ — םילעופ לש םיוסמ רפסמ קיסעהל ידכ קיפסי ,הדובע־־יעצמאב
 לודגל דימת חרכומ הז קלחש ,םיגפ םושב רמוא הז ןיא — לעפמה לדוג ידי־לע
 דחא יתשרח לעפמבש ,אהי .תקסעומה הדובעה־תומכ הלדגש ופוג םחי ותואב
 רמוא .הדובע־תועש 800 ,[םויל] תועש הנומש לש הדובעב ,םילעופ ,דאמ םיקפסמ
 וסיפסונ םילעופ 50 דימעהל אוה לוכי ירה ,הצחמב הז םוכס תולעהל ןוהה־לעב
 אלא ,הדובע־רכש ליבשב קר אל ,שדח ןוה ,דערפמבךתיל םג וילע ןכ םאש ,אלא
 12 ,םימדוקה םילעופה תא דיבעהל םג אוה לוכי םלואו .הדובע־יעצמא ליבשב םג

 אלא ,ודיב רבכ םייוצמה הדובעה־יעצמא וקיפסי בושו — 8 םוקמב [םויל] תועש
 תוצמאתה תמחמ תרצונה ,תפסומ הדובעש ירה .רהמ רתוי וכליודלבתי וישכעש
 — ךרעה־ףדוע תאו תרצותה־ףדוע תא תולעהל הלוכי ,הדובעהדווכ לש תרבגומ

 .ןוהה לש עובקה קלחה תאלעה םחי ותואב לוחתש אלב — רבצהה לש תומצעה םהו
 לש ביכרמ־קלח םישמשמ םלגה־ירמוח ןיא ,תורכמ ןוגכ ,הקיפמה היישעתב
 יריזנ םנח תתמ אלא ,המדקש הדובע ירפ ונניא הדובעה־אשונ ןאכ .ןוהה־תערפמ
 בכרומ ןאכ .ב״ויכו ,םינבא ,םימחפ ,םיבצחמ ,תכתמ־תורפע :םה וללה .עבטה
 הדובע תומכ םג הפי טולקל םילוכי וללהו ,הדובע־יעצמא ולוכ טעמכ עובקה ןוהה
 םיאנתה ראש לכ םא .(םידבוע לש הליל־תרמשמו םוי־תרמשמ ,לשמל) תפסונ
 ןאכ .תעקשומה הדובעה לא רשי סחיב ,הכרעבו התומכב ,תרצותה לדגת ירה ,םיווש
 ירצוי םג םה — םיירוקמה תרצותה־ירצוי ,רוצייל ןושארה םויבכ ,דיב די םיכלוה
 הדובעה־חוכ לש ותושימגל תודות .עבטהו םדאה — ןוהה לש םיירמוחה תודוסיה

 .עובקה ןוהה לש ולודיג ךכל םדקיש אלב ,רבצהה לש ומוחת בחרתנ

 הערפמ ןתניתש אלב ,דבועמה עקרקה תא ביחרהל לוכי התא ןיא תואלקחב ולאו
 דוביעה םצע ירה ,וז הערפמ םעפ הנתינשמ םלוא .םילבזו םיערז לש תפסות ליבשב
 ךכו .תרצותה לש התומכ יוביר לע האלפומ העפשה עיפשמ עקרקה לש ינאכמה
 תא הלעמ ,הכ דע היהש םידבועה רפסמ ידי־לע תעצובמ ,דתוי־הלודג הדובע־תומכ
 העפשה ןאכ שי בושו .הדובע־יעצמא ליבשב השדח הערפמ שרדיתש אלב ,הבונתה
 אלב רבגומ רבצהל יעצמא־יתלב רוקמ תישענ וזו ,עבטה לע םדאה לש הרשי

 .שדח ןוה לש תוברעתה

 םדוק־יאנת — הדובע לע תפסונ האצוה לכ ןאכ .שממ היישעתה — הנורחאלו
 ־יעצמא לע םג אקוד ואל ךא ,םלג־ירמוח לע ,הדגנכ הלוקש ,תפסונ האצוה הל
 ,תיתשרחה היישעתל ,הל תוקפסמ תואלקחהו הקיפמה היישעתהו ליאוהו .הדובע

 התלעותל תאצוי םג ירה — הדובעה־יעצמאל םירמוחה תאו הלש םלגה־ירמוח תא
 ןוה־תערפמ אלב תונושארה ידי־לע הרצויש ,תרצותה־תפסות הנורחאה לש

 .תפסונ

 — םייאמקה רשועה־ירצוי ינש תא ןוהה וכותל רידחהשמ :תיללכה האצותהו

 תא ביחרהל תורשפא ול ןתונש ,תוטשפתהדדוכ הנוק אוה — המדאהו הדובעה־חוכ
 רמולכ ,ומצע לש ולדג ידי־לע הרואכל ול ומחתנש ,םימוחתל רבעמ ורבצהל תודוסיה
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 1תיד.ד םצע הנותנ םהב — ורצוי רבכש רוצייה־יעצמא לש י םתומכו םכרע ידי־לע
 .ןוהה לש

 .תיתרבחה הדובעה לש תויביטקודורפה־תגרד איה ןוהה רבצהב רחא בושח םרוג
 הב גצוימש ,תרצותה־תומכ הלדג הדובעה לש יביטקודורפה חוכה לודיג םע
 -ףדוע לש רעשה וניעב־דמוע .ןותנ רועישב ךרע־ףדוע םג אליממו ,םיוסמ ךרע
 תוכח תיילעמ רתוי־תיטא אהת וז הדיריש דבלבו — דרוי אוה םא וליפאו ,ךרעה
 וליפא :ךכיפלו .תרצותה־ףדוע לש תומכה הלדג ירה —הדובעה לש יביטקודורפה
 לדגתש רשפא ,התיהשכ תראשנ ףסונ־ןוהלו הסנכהל תרצותה־ףדוע לש ותקולח
 רועישה לדגיש רשפא :וזמ הלודג .רבצהה־ןרק תחפתש אלב ןוהה־לעב לש הכירצה
 תורוחסה תלזוהש דועב ,הכירצה־ןרק ןובשח לע רבצהה־ןרק לש ילאנויצרופורפ,ד
 םלואו .רתוי וליפאו םדוקמכ םיבורמ האנה־יעצמא ןוהה־לעב לש ותושרל הדימעמ
 לש ותלזוה ,וניארש יפכ ,תכלוה הדובעה לש יביטקודורפה חוכה לודיג םע דיב די
 .ישממה הדובעה־רכש הלוע םא םג — ךרעה־ףדוע לש רעשה לדג אליממו ,לעופה
 הווה .הדובעה לש תויביטקודורפה לודיג םע תיסחי היילע הלוע הז ןיא םלועל
 רתוי ףא אליממו ,הדובע־חוכ רתוי עינמ הנתשמ ןוה לשי ומצע ךרע ותוא :רמוא
 רתויב ,רמולכ ,רוציי־יעצמא רתויב םלגתמ עובק ןוה לש ומצע ךרע ותוא .הדובע
 ־יבצעמ רתוי אוה קפסמ :דמוא הווה ,רזע־ירמוחו הדובע־רמוח ,הדובע־״יעצמא
 ףסונה־ןוהה לש ךרעה םא :ןכבו .הדובע־יגפוס ,ונייה ,ךרע־יבצעמ רתויו תרצות
 הדימה־הנק בחרתמש קר אל .ץאומ רבצה לח ,תחופ אוה םא וליפאו ,היהשכ ראשנ
 רתוי־רהמ לדג ךרעה־ףדוע לש ורוציי אלא ,תירמוח הניחבמ רזוהה־רוצייה לש

 .ףסונה־ןוהה לש וכרע לדגשמ
 ,ןושארה ןוהה לע םג העיפשמ הדובעה לש יביטקודורפה חוכה תוחתפתה

 דוקפיתב שמשמה עובקה ןוהה ןמ קלח .רוצייה־ךילהתב רבכ יוצמה ןוהה לע ,רמולכ
 םג אליממו ,םירבנ םניאש — ןהב־אצויכו תונוכמ ןוגכ — הדובע־יעצמא בכרומ
 ־תופוקת ךשמב אלא ,גוס ותואמ םישדח םיספטב םיפלחומ וא ,םירצוימו־םירזוח םניא
 עיגמ ,רמולכ ,הלא הדובע־יעצמאמ קלח םלועה ןמ אצוי הגש הנש לבא .תוכורא ןמז
 הנש־הנש יוצמ הז קלח :רמוא הווה .יביטקודורפה ודוקפית לש לובגה הצקל
 םא .גוס ותואמ םירחא םיספטב ותפלחה בלשב וא ,ידוירפה רזוחח־ורוציי בלשב
 — הדובע־יעצמא םתוא לש םתדיל־םוקמב הדובעה לש יביטקודורפה חוכה בחרתנ
 בוש — הקינכטבו עדמב קסופ־־יתלבה םרזה םע תודימתב ךלוהו־חתפתמ הז חוכו
 םיליעי (דכו רישכמ ,הכאלמ־ילכ ,הנוכמ) הדובע־יעצמא ,םינשיה םוקמב ,םיאב
 ־קודורפ הרוצב רצוימו־רזוח ןשיה ןוהה .םקפסה־ףקיה תניחבמ רתוי םילוזו רתוי
 .םימייקה הדובעה־יעצמאב תודימתב םילחש םיטרפ־ייוניש דבלמ — רתוי־תיביט
 קספה־אלל רצוימו־רזוח — רזע־ירמוחו םלג־רמוח — עובקה ןוהה לש ינשה קלחה
 .הנש־הנש בורה־לע רצוימו־דזוח תואלקחה ןמ אבה רמוחהו ,הנשה־תפוקת ךותב
 םג ,ןמזב־וב טעמכ ,עיפשמ ׳וכו רתוי־םירפושמ םידותמ לש ןוקית לכ :ןאכמ
 הימיכב תומדקתה לכ .ודוקפיתב רבכמ חז ןותנה ןוהה לע םגו ףסונה־ןוהה לע
 לש ליעיה םשומיש תאו םיליעומה םירמוחה רפסמ תא הליפכמ איהש דבלב אל
 ימוחת תא םג ,ןוהה לש ולודיג םע ,איה הביחרמ אליממו ,רבכמ םיעודיה םירמוחה
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 ןוהה־רבצה לש ךילהתה

 ־רוצייה ךילהת לש לגעמה ךותל ליטהלו־בושל דציכ םג תדמלמ איה .ותעקשה
 תרצוי :רמוא הווה ,הכירצה־ךילהת לשו רוצייה־ךילהת לש םתלספ תא רזוחה
 ולוצינ יובירל המודב .ןוה־תעקשה ךכל המדקש אלב ,שדח ןוה־לש־רמוח איה
 םיקינעמ ךכ — דבלב הדובעהרווכ לש רבגומ תותימ תמחמ ,עבטה־רשוע לש
 ולדגב יולת וניאש ,תוטשפתהל־רשוכ ודוקפיתב־דמועה ןוהל הקינכטהו עדמה
 בלשל סנכנש ,ןושארה ןוהה לש קלח ותוא לע ןמזבדב עיפשמ הז רשוכ .ןותנה
 תומדקתהה תא ,םנח ,השדחה ותרוצ ךותל רידחמ שדחתמה ןוה ותוא .ותושדחתה
 חוכה לש וז תוחתפתה :יאדו .הנשיה ותרוצ לש הבג ירוחאמ השבגתנש ,תיתרבחה
 .םדוקפיתב־םידמועה תונוהה לש םכרע חופיק תצקמ םג הב הכורכ יביטקודורפה

 תלפונ ותמולהמ רקיע ירה ,תורחתהה תמחמ תופירחב שגרומ הז חופיקש המכ דע
 .ודספהל לומגת אוצמל ןוהה־לעב דוקש רבגומה ולוצינבש ,לעופה לע

 .הדי לע וכרצנש רוצייה־יעצמא לש םכרע תא תרצותה לע הריבעמ הדובעה

 ידי־לע העונת ידיל םיאבה ,רוצייה־יעצמא לש םתומכו םכרע םילדג ינש דצמ
 התא ןאכמ .רתוי־תיביטקודורפ תישענ הדובעהש סחיבדב ,הנותנ הדובע תומכ
 ותוא אלא הירצותל הפיסומ הניא םלועל המצע הדובע תומכ התוא םג םא :רמוא
 ,הדובעה לש תויביטקודורפה לודיג םע ,ןכ יפ לע ףא — שדח־ךרע לש ומצע םוכס

 .הירצות לע ןמזבדב ותדיבעמ הדובעהש ,ןשיה ןוהה ךרע ךלוהו־לדג

 :תועש רפסמ ותוא םהינש םידבוע ,לשמל ,יניס הו1טו ילגנא הווטש ,אהי

 לע .םיווש םיכרע דחא עובשב םהינש םירצוי ויהי ,ןכ םא ;תויביסנטניא התואבו
 ,ילגנאה הווטה לש תיעובשה תרצותה ךרע ןיבש לדבהה םוצע המכ ,הז ןויווש ףא
 אלא ול ןיאש ,יניסה לש תיעובשה תרצותה ךרע ןיבל ,םוצע ןוטאמוטבאב דבועה
 המכ ילגנאה הווט ,הנתוכ לש דחא טנופ הו1ט יניסהש ןמז ותואב .דבלב ורונמ
 תא ריבגמו־הלעמ ,תואמ המכ יפ רתוי־לודגה ,םינשי םיכרע לש םוכס .םיטנופ תואמ
 בושו םינשיה םיכרעה ,שומישל תנתינו השדח הרוצב ,םירמתשמ הב ? ותרצות ךרע
 — ס ל ג נ א .פ ונדמלמ — ״1782 תנשב״ .ןוה לש דוקפית שדחמ םייקל םילוכי םה

 אלל (הילגנאב) תומדוקה םינשה שולש לש רמצה תזיג לכ תחנומ התיה דוע"
 תונוכמה הרזעל ואב אלוליא ,דוע תחנומ התיה יאדובו ,םילעופב ןורסח תמחמ ,דוביע
 יאדו תונוכמב ץפח־שובל השבלתנש הדובעה .59"התייווט תא ולכו שדחמ ואצמוהש
 תורשפא הנתנש איה לבא !המדאה ןמ דחא םדא ףא ןירשימב איצוהל הקיפסה אלש
 ,תיסחי הדימב ,היח הדובע טעמ רמצל ופיסוישמ ,םילעופ לש ןטק ןיינמש ,ךכל

 תא ורמשי םג אלא ,שדח ךרע ול וקינעיו תיביטקודורפ הכירצ ותוא וכרצי קר אל
 ןברדו םיעצמא ןמזברב הדובע התוא הקפיס ךכבו .רכו םיטוח תרוצב ןשיה וכרע
 :היחה הדובעל הל הנתינש עבטה־תתמ יהוז יכ .רמצ לש בחרומ רזוח־רוצייל

 לש םתוליעי לודיג םע :ןכבו .שדח ךרע תרצוי איהש ךות ,ןשי ךרע איה תמייקמ
 תוחתפתה תא הוולמה ,רבצהה לודיג םע ,רמולכ ,םכרעו םפקיה ,הדובעה־יעצמא
 ־ךרע תא ,השדח הרוצב דימתו ,החיצנמו הדובעה תמייקמ — יביטקודורפה םחוכ
 ־םויקה־חוככ ונילע המוד הדובעב רשא הז עבט־חוכ .60תודימתב ךלוהודדפותה ןוהה

 .20 7מע ,״הילגנאב םידבוע,ד־דמעמ לש ובצמ״ :םלגנא .פ 59
 חותינ אלא ךורעיש,דו הדובעה ךילהת תא תחתנמ ,דתיה אלש ךותמ ,תיסאלקה הלכלכה60
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 םייתרבחה רוצייה־תוחוכש םשכ שממ ;וכותל הרדחוה הדובעהש הרחה לש ימצעה
 -ףדוע לש דימתמה סוכיבהש םשכו ;ןוהה לש ויתונוכתב ונילע םימוד הדובעה לש

 היתוחוכ לכ .ןוהה לש תדמתמ תוכרעתשהכ ונילע המוד ןוהה־לעב ידי־לע הדובעה

 הכ לע דומעל התא לוכיו — רחחה־דוצייב הז בושח דצ יוארכ הניבה אל םלועל ,יוקל
 ןוילימ" היהיש המ רוצייהדדוכב יונישה אהי :לשמל המוא אוה הנה .ודראקיר לצא ,לשמל
 התוטשפתה־תדימ תונותנ םא ,!רכב הז רבד ".ךרע ותוא תשורהה־יתבב םירציימ םלועל םישנא
 ךכ לע ותעד ןתונ וניא ודדאקירו — ענומ הז ןיא ךא .םתדובע לש תויביסנטביאהדוגרדו
 םיכפוה ויהי ,םתדובע לש רוצייה־חוכ הנוש םא ,םישנא ןוילימש — תומיוסמ תונקסמב
 *תונוש תויומכ םתרצותב ולבקי :עמשמ ;תרצותל רזציי־יעצמא לש דתזיבדוזנזש תויומכ

 ,ודראקיר הסינ אושל ,בגא .רתויבדכינוש תרצות־יכרע וקפסיש ןאכמו ,םיכרע לש רתויב
 אוה ןאכ) שומישידרע ויבש לדבהה המ ,י י ם .ב .י ל ,ול ריהבהל המגוד התואב ושמתשהב
 שיגדמש ,ישוקל רשא" :בישמ ייס .ןיפילח־ךרע ןיבל ([>6*11:11] ירמוח רשוע והנכמ
 רצייל םילוכי םישנא ןוילימש רשפא רתוי־תיביטקודורפ הדובערחטישב יכ ,ורמאב דדראקיר
 םאב ,םלענ הז ישוק ידה — ךרע רתוי רצייל אלב ,רתוי השולש יפ ,םייבש יפ רשוע־רועיש
 לש ,םייביטקודורפה ויתוריש תא םדא ןתוב ודי לעש ,ןיפילזחהשעזנ הכלהכ ,רוצייב םיאור

 ובא םייביטקודורפ םיתוריש םתוא ידיילע .םירצות לבקל ידכ ,ויתונוהו ותמדאו ותדובע
 רלודורפה וניתוריש ,רתוי םירישע ונא ...עמשמ ...םלועב םנשיש םירצותה לכ תא םילבקמ
 התואש ,םיליעומה םיצפחה תומכ רתוי הבורמש לככ ,רתוי לודג ךדע םהל עדונ םייביט
 /׳סותלאמ רמל םיבתכמ :יימ .ב .י)".רוציי יורקה ןיפילזזה־השעמ ידי־לע םיתורישה םיאיבמ

 ליבשב אלו ,ייס ליבשב אלא םייק אוה ןיא — ישוקה הנהו (.169 ,168 ׳מע ,1820 סיראפ
 םא ,שומישהייכרע לש ךרעה הברתמ וניא המ־םושמ :וריבסהל דמוע ייסש — ודדאקיד
 ישוקה תא ןירתופ :הבושתה ?הדובעה לש יביטקודורפה חוכה תיילע תמחמ םתומכ הלדג
 ,רבד והז ןיפילזזדרע .ןיפילח־ךרע םשב — יתובר ,םכתושרב — שומיש־ךרע םינכמש ,ךכב

 הדובע לש "ןיפילח" ול וארקו רוצייה תא ,אופיא ,וחק .ןיפילחב תרחא וא וז ךרדב רושקה
 ךל קפסל הברי רוצייהש לככ יכ ,םיכז םימכ ,ךל ריהנו־רורבו — תרצותב רוצייייעצמאו
 *יכרע קפסל הדובע־םוי הבריש לככ :רחא ןושל .ןיפילהיךרע רתוי לבקת ןכ ,שומיש־ךרע

 עתפל ךא .םייברגב רתוי רישע אוה אהי ןכ ,םייברגהךתשרח ליבשב ,םייברג ןוגכ ,שומיש
 ,ןבומכו) "םריחמ" דרוי ,םייברג לש "רתוידולודג תומכ שיש םע" יכ ,ייס לש ותעד לע הלוע
 ,(םינרציה תא) םתוא הפוכ תורחתההש םושמ" ,(ןיפילחה־ךרעב םולכ אלו ךורכ וניא הזש
 *לעב םא ,המרה אובי ,אופיא ,ןכיהמ ,לבא ".םהל ולעש המ תרומת םירצותה תא ורכמיש

 ,ריהצמ יים!(מ6יע61־ 11111101 !)רבד ןיא ,ךא ?ול ילעש המ ריחמב ויתורוחס תא רוכמי ןוהה

 יבש ,טבלאויוקא ותוא תרומת ,דחא לכ וישכע לבקמ תרבגומה תויביטקודורפה תמהמ יכ
 שממ יהירה ,עיגמ אוה הללאש ,האצותהו .רכו ,דחא גוז קר םדוק לביקש תחת ,םייברג תוגוז
 סותלאמל הגופ וחירה ריבכ ןיח1מךדפאמ ותוא ירחא .ורתסל חצרש ,ודראקיר לש טפשמ והוא

 — הידעלבש ,יוארכ תססובמה הרותה ,ינודא ,הנח״ :רומאל ועבצאב זמרמו העורתילוקב

 ;תינידמה הלכלכה לש רתויבדחושקה תולאשה תא רותפל רשפאייא — רמואו זירכמ ינירה

 תחופ דועב ,הדש1ע תא תוברהל הלוכי תחא המואש ,ןכתיי דציכ ,ריבסהל רשפא־יא דוזזיבו
 םיעותעתיישעמל (.170 ׳מע ,םש) ״.ךדע הווהמ רשועהש יפ לע ףא — הירצות ךרע
 הלא םישועמ טופטפ~יכרד" :ילגנא ןלכלכ ריעמ ייס לש ״םיבתכמ״ב הנהכו הלאכ
 ייס רמש המ לכה ,ללכ ךרדב ,םיווהמה םה ("!;]1086 *!?601:6(1 0£ 1*110111^״)
 רבכש ךרדכ ,דרופטרהב הדמלל סותלאמ תאמ עבות אוהשו ,ולשמ הרוח ת1נכל ליאומ
 יפוא הלאה םיטפשמה לכב אצמת םא, :רמוא אוה /הפוריא יקלח הברהב, התוא םידמלמ
 זיעמ ינירהו ,םדיילע םיאטובמה םימצעה לע ךתעד תא ןתיל אנדדליאוה ,ילאסקדדאראפ
 ךילהת ותואמ האצותכו ,גילפד ןאמ תיל ׳.רתויבדביבובנו רתויב־םיטושפ םאצמתש ,ןימאהל
 עבטל םיעגונה םירקיע םתואב הריקח") ".תוירוקמ אל קר — הצרתש המ לכ םהב אצמת

 (.110 ,116 דנע ,״דכו שוקיבה



 ןוהה־רבצה לש ךילהתה

 לש ךרעה־תורוצ לכש םשכ ,ןוהה לש ויתוחוככ םיפקתשמו־םירזוח הדובעה לש
 .ןוממ לש תורוצכ תופקתשמו־תורזוח הרוחסה'

 ןוהה ןיבל שומישב־ןותנה ןוהה ןיבש שרפהה ךלוהו־לדג ןוהה לש ולודיג םע
 ־יעצמא לש םירמוחהו םיכרעה תומכ תכלוהו הלדג :רחא ןושל .הכירצל ןותנה
 לכמ םינקתימ ,הדובע־תומהב ,לועית־תורוניצ ,תונוכמ ,םיניינב ןוגכ — הדובעה

 ,הכורא וא הרצק הפוקת ךשמב ,םפקיה אולמב םדוקפיתברבישמשמה — םינימה

 תוליעומ־תואצות תגשהל םישמשמ םהש וא ;םידימתמו םירזוח רוציי־יכילהתב
 םכרע תא םיחפקמ םה ןיא ןכ לעו ,טאל־טאל אלא םילבתמ םה ןיא לבא ,תומיוסמ
 ־םירועיש אלא תרצותה לע םכרע תא םיריבעמ םניא אליממו ,םירועישל אלא
 ךרע םיפיסומ םניאו םה תרצות־יבצעמ הלא הדובע־יעצמאש הדימב .םירועיש
 הכירצב־םינותנ םה ןיא לבא שומישב םלוכ םינותנ םהש הדימב ,ונייה ,תרצותל
 םנח־תחיש ותוא ,הלעמל רכזומכ ,םימייקמ םה ירה — םירועיש־םירועיש אלא
 םנזז־תתיש ותוא .ב״ויכו ,למשח ,ריוא ,רוטיק ,םימ ןוגכ ,עבט־תוחוכ םימייקמש
 ־רבטצמ ,םייחדוור וב הסינכמש היחה הדובעה ידי־לע ספתנשמ ,רבעשל־הדובעה לש

 .רבצהה לש ותדימ־הנק לדגש לככ ךלוהו

 ביסאפה ,רמולכ ,ןוה לש שובלב דימת תשבלתמ רבעשל־הדובעהש ןויכמ
 םהיפ ירה — ג דבוע־אלה לש בישקאה שובלב שבלתמ רכו ג ,ב ,א תדובע לש
 ,רבעשל־הדובעה לש היתויוכזל הליהת אלמ םיינידמה םינלכלכהו םינגרובה לש

 דחוימ םרפ הל ביצקהל ךירצ ךולוק־קאמ יטוקסה ןואגה לש ותעדלש אלא דוע אלו
 הדובעה־ךילהתב תפתתשמ איהש ,רבעשל־הדובעה :עמשמ .61(רכו ,חויר ,תיבר)
 הלדגו־תכלוהה התובישח לקשמ תא םיסחיימו םיאב ,הדובע־יעצמא תרוצב יחה
 איה ןיא ירהו - ופוג לעופל תרכנתמה־הרזה התומדל ,הלש ןוהה־תומדל תודימתב
 ־יפאקה רוצייה לש וינכוס .הרכש לע האב אלש הדובע ,ולש רבעשל־הדובע אלא
 םניא היגולואידיאה תניחבמ םינטפטפה ויטילקרפו השעמה תניחבמ יטסילאט
 םהינפ לע קובדה הווסמה ןמ םידרפנכ רוצייה־יעצזנא תא סופתל ללכ םילגוסמ
 לגוסמ םידבעה־לעב ןיאש םשכ — םידוגינ־אלמ יתרבח יפוא־לש־הווסמ — םויכ

 .דבע לש יפוא ,ויפואמ דרפנכ ופוג דבועה תא תוארל

 ךרעה־ףדוע לש ■תומכה תעבקנ ירה ,הדובעהדזוכ לש לוצינה־תגרד הנותנ םא
 םחי יפל םג םא ,םאתומ הז רפסמו ;דחאכ םילצונמה םילעופה רפסמ ידי־לע
 םיפוצר םירבצה תמחמ ,ןוהה לדגיש לככ :ןכבו .ןוהה לש ורועישל ,ךלוהו־הנתשמ
 ךכיפלו .רבצה־ןרקלו הכירצ־ןדקל לצפתמה ,םיכרעה־םוכס םג לדגי ןכ ,הז רחא הזב
 ףוסו ."תושירפ" רתיב קוסעל הז םעו הבחרה רתיב תויחל ןוהה־לעב ידיב שי
 בחרתיו־ךליש לככ ,ץרמ רתיב םידבוע ויהי רוצייה לש ויעינמ־ויציפק לכ :רבד

 .הערפמב־ןתינה ןוהה לש ותומכ יוביר םע ותדימ־הנק

 ,["ימז3£6!ב 0£ רבעשל־הדובע דעב רכש" לע טנטאפ־תוכז ומצעל גישה ךולוק־קאמ 61

 "תושירפ דעב רכש" לע טנטאפ־תוכז רוינס גישהש ינפל דוע !>381;131)011ע״]

 [*ריז3£68 0£ 31)8411161106״].
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 ן1!ול ךרעה־ףדוע לש ותכיפה .22

 הדובעה־ןיק ארקתמש המ .5
 לש אוה קלח אלא ,ביצי רועיש וניא ןוהה יכ ,ררבתנ ונתריקח ךלהמ ךותמ

 *ףדוע קלחנש הקולחה יפל ,הדונתל דימת חותפו דואמ שימג קלח ,יתרבחה רשועה

 ,דקפתמה ןוהה לש ורועיש ןותנ וליפא יכ ,וניאד דועו .ףסונךוהלו הסנכהל ךרעה

 הדובעה־יאשונ לכל ןאכ הנוכה תילכלכ הניחבמ) המדאהו עדמה ,הדובעהדווכ ירה
 ול םישמשמ — וב וגזמתנו־ופרטצנש (םדא לש ועויס אלב ,עבטה ידימ םייוצמה
 יולת־י־תלב הלועפ־בחרמ ,םימיוסמ תולובגב ,ול םירשפאמה םהו ,םישימג תוחוכ
 ,רוזחמה־ךילהת לש ויאנת לכמ ונתעד תא ונהסה ןויד ותואב .ןמצע לש ורועישב

 דגחנהו ליאוה .המצע ןוהה־תומכ התוא לש תונוש תוליעפדווגרד ידיל םיאיבמה
 תומד ונחנה ,דמולכ ;יטסילאטיפאקה רוצייה לש םיגייסה תואיצמ תא שארמ
 תעדה תא ונחסה ןכ־לע — יתרבחה רוצייהיךילהת לש ןיטולחל תירוקמ־תיעבט
 ןתינש ,םייוצמה הדובעהידמהוכו רוצייה־יעצמא לש רתוייילאנויצאר ףוריצ לכמ

 ,הסיפתה דימתמ הילע הביבח תיסאלקה הלכלכה .תיתטישו הרישי המשגה ומישגהל

 .הביצי תוליעפדרגרד ול תעדונש ,ביצי לדוג תניחב יתרבחה ןוהה תא תספותה

 ,ם א ת נ ב הימרי ידי לע קר המגוד תלעמל התלעוה וז המודק העד םלואו

 לכשל םימותו־םירוא שמישש ,תודבכב ןלמלמ ,חכופמ ןדקנ ,ןתרקיכרא ותוא
 ןיב םאתנב ןכ םינטייפה ןיב רפאט ןיטראמכ .6219דד האמה לש ינומההיינגרובה

 אל ולשמ המגוד התוא דיתמ .63םרצייל הלכי הילגנא קר — םהינש .םיפוסוליפה

 ןוגכ — רוצייהיךילהת לש רתויב־תוטושפה תועפותה תא אל ןיטולחל ןיבהל לכות
 רקיעב .64רבצהה רבד תא אל וליפאו — תוימואתפה ויתוילצולכתהו ליתוילטשפמה

 .טא םגרית /׳םייוציפהו ןישנועה תיירואית" :ם את ב ב .י ,ראשה ןיב ,הוושה 62

 /ב קרפ ,1¥ רפס /ב ךרכ ,1826 סיראפ ,תישילש ,דהמ .ןומיד

 תא ללכה ןמ איצוהל אלב םג .אוה תיסופיט־תילגבא העפות םאתנב הימרי63

 ,ץרא םושבו ןמז םושב ,םלועל אצומ התאייא — ףלוד ןאיטסירכ ונלש ףוסוליפה

 תלעותה־ןדרקע .ומצע־תאנהל ךכ לכ ברברתמ אהי רתויב־העורג תיבדורצותמ אניחט־אחמקש
 שפנו־חורב ורמא רשא תא ,שפנודדור אלב ,ןעטו־רזח קר אוה .םאתנב לש ותאצמא היה אל

 ליעומה רבדה המ :תעדל ,לשמל ,םיצור םא .18־ה האמה ןמ םירחא םיתפרצו סויצוולה
 קיסהל לוכי התא־יאו .בלכה לש ועבט תא תולעהלו רוקחל הליחת ךירצ ירה י בלכל ול
 םיצור :םדא־ינב יבגל ךכב שמתשנ .בלכה לש הז ועבט םצעב המ /׳תלעותהךורקע״ ךותמ
 ירה — תלעותה־ןורקע יפל םדא-ינב לש דכו םיסחי ,העונת ,הלועפ לכ לע טפשמ ץורחל
 .תירוטסיה הפוקת לכב הנתשנש םדאה־עבטב ךכ־רהאו ,ללכב םדאה לש ועבטב הליחת רבודמ

 ־ינגרובה יכ ,חיגמ אוה תומימתו־שבוי לש הריתי הדימב .רימחמ וניאו ןיחבמ וניא םאתנב
 ותואל ,ול ליעומש המו .ןיקתה־םדאה אדה־אוה ,ילגנאה רגתה־ינגרובה דוחיבו ,ונימיבש רגתה
 לע טפשמ ץרוה אוה וז הדימיתמא יפל .ןיטולחל ליעומ הז — ומלועלו ,רזומ ןיקת־םדא
 ,תדה םשב ,יאנגל איה הנדש ינפמ /׳הליעומ" תירצונה תדה :לשמל .דיתעו הווהו רבע

 /׳הקיזמ" תיתונמא תרוקיב .קוחה םעטמ ןתוא רסוא ןישנועה־יקוח-רפסש תוריבע ןתוא

 ולאכ תויוטשבו .דכו ,רפאט ןיטראמ תאירקמ תונהיל םירשי םישנאל איה העירפמש םושמ
 ילב םוי רובעי לא] ״!111113,(116881116 111163״ :איה ותמסיסש—קידצ שיא ותוא אלימ
 יתייה ,הנייה .ה ידידי לש ותמזע יל הנתינ וליא .םירפס לש םילת־ילת — [הבותכ הרוש

 .תינגרוב תויתפב ןואג — הימרי ןודאה תא הנכמ

 רפסמבו ןוה לש תמיוסמ תומכבש ,ךכל הדימה־לע־רתי םיטונ םיינידמ״םינלכלכ" 64

 םילעופה דוציייירישכמ וא ,דחא גוסמ חוכ ינב רוציי~ירישכמ םה םיאור םילעופ לש םיוסמ
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 ןוהה־רבצה לש ךילהתה

 ,רכו ךולוק־קאמ ,לימ םמיי׳ג ,םותלאמ ןחו ומצע םאתנב ןזו ,וז המגודב הב ושמתשה

 אוה ,ןוהה לש דחא קלח — ביצי לדוגכ ראתל ידכ ,ונייה ,הקיטגולופא יכרצל
 יכ ,בלה ןמ ודבו ודמע .הדובע־חוכל וכפהל ןתינש ןוהה ,רמולכ ,הנתשמה ןוהה
 התואש היהמה־יעצמא לש תומכה ,רמולכ ,הנתשמהדוהה לש תירמוח .דינה התוא
 רשועב אוה דחוימ־קלח — הדובעה־ןרק יורקש המ וא ,לעופה יניעב הז ןוה גציימ
 ידיל איבהל ידכ .ץרפ וב ץורפל ןיאש עבטה־ילבכב לובכו רודג קלח ,יתרבחה
 עיבנ וא ,עובק ןוה לש דוקפיתב שמשל וילעש ,יתרבחה ןוהה לש קלח ותוא העונת
 לש תמיוסמ תומכ תשרדנ — רוציי־יעצמא שמשל וילעש :תירמוח העבה תאז
 םילעופה רפסמ אל םינותנ םניא ךא .תיגולונכט הניחבמ הנותנ וז תומכ .היח הדובע
 *תגרד םע הנתשמ הז רפסמ ןכש — הדובעדוומכ התוא םירזהל ידכ םישורדה

 קרו ;הז הדובע־חוכ לש וריחמ אלו — ילאודיווידניאה הדובעה־חוכ לש לוצינה
 ,תודבועה ןה ולאו .רתויב שימג אלא וניא .דז ףאו ,ולש ילאמינימה לובגה ןותנ

 רבדב העד־ףתשל לעופל ול רוסא דחא דצמ :המגוד התוא לש הדוסיב וחנוהש
 .רוציי־יעצמאלו םידבוע־אלה ליבשב האנה־יעצמאל יתרבחה רשועה לש ותקולח

 יורקש המ תא ביחרהל לעופה לוכי ללכה ןמ םיאצוי החלצה־ירקמב קר ,ינש דצמ
 /-םירישעה לש ["116וז611116׳׳נ "עבקה־תסנכה" ןובשח לע "הדובעהךרק" .

 תא ךופהלו־תודבל םירמוא םא ,םירבדה םיעיגמ הלפת היגולוטואט וזיא ידיל
 ןיב אובי — הליבשב יתרבח־עבט־גיימל הדובעה־ןרק לש ימסילאטיפאקה גייסה .
 אוה — ״תונידמה ןמ הנידמ לש 66רזוחה ןוהה״ :דיעיו טסופ רוספורפ ראשה
 ־רכש תא בשחל ונא םירמוא :ךכיפלו .הלש הדובעה־רכשל־ןרקה אוה" — רמוא
 ותוא לש םוכסה תא טושפ קלחל ונילע ,לבקמ לעופ לכש ןוממב עצוממה הדובעה

 ...םידיחיה רוצייה־ימרוג ןה תורותס יכ ...םירובסה ...הלא ...דחא גוסמ תמיוסמ תויביסנסניאב
 יאנת תקזחב ,שורד ןנש ,רוצייה תא ביהרהל רשפא־יא םלועל יכ ,ךכל תוחכוה םיאיבמ
 תדמוע השעמלו ;הדובע־ילכו םלג־ירמוחו תונוזמ וברתי ךכל םדוק יכ ,וז הבחרהל יחרכה
 םילמב — וא ,םדוק לודיג אלב םשגתהל לוכי וניא רוצייה לודיג יכ ,ךכ לע וז הרבס
 חתומ ילייב (.70־ו 58 ׳מע ,״ויתופילחו ןוממ״ :ילייב .ם) ״.לודיג לכ ןכתיי אל — תורחא

 .רוזחמה־ךילהת לש הפקשההדודוקנמ רקיעב וז המגוד׳ לע תרוקיב

 : [3 ףיעס /א קרפ ,ינש רפס] ״תינידמה הלכלכה ירקיע״ ורפסב רמוא לימ .טס/ג65
 דעב רשאמ רתוי בוט רנש ןדעב ומלשיש תחת — תמאב תוחודהו תמאב תועגיימ,ד תודובעה״

 הקוסעתהש רתוי ...רתויב עורגה אוה ,ללכה ןמ אצוי אלב טעמכ ,ןמולשת — תורחא תודובע
 ,הדובעה־רכשו הדובעה־עיגי ...םולשת לש םומינימ לבקתש הל חטבומ רתוי ,לעוג תררועמ
 רדסה הזיא היה וליא ,ןידה תרוש תנתוג התיה ךכו — רשי םחי םהיניב םייק אהיש תחת
 ריעמ ינירה הנבה־יא עונמל ידכ ".הזל הז ךופה סחיב ללכ ךרדב■ םייוצמ — הרבחב קדוצ•
 הריתסה תמחמ ,וב־אצויבו לימ .ט ם /ג ומכ ,םישיאב יפוד ליטהל שי םאב יכ ,הזב
 אהי ירה — תוינרדומה םהיתויטנ ןיבו הקיתעה־הלכלכה לשמ םהיתומגוד ןיב םלצא תמייקה
 ־םיילכלכה םיטגולופאה לש רדע ותוא לכ םע דחי םבברענ םא ,םינפ לכ לע ,לווע הזי

 .םייראגלווה

 ידיל ואבוה — עובק ןוהו הנתשונ ןוה :תוירוגטאקה יכ ,ארוקל ןאכ ריכזמ ינירה 66
 תא תלבלבמו־תבברעמ ,ךליאו תימס .א ימימ ,תינידמה הלכלכה .ידי־לע הנושארל שומיש
 :רוזחמה־ךילהת ךותמ םיעבונה הרוצה־ילדבה םע תוירוגטאקה ןתואב תולולכה תורדגהה

 .היינש השרפ ,ינשה רפסב ךכ לע רתוי םיטרפ .רזוח ןוהו ביצי ןוה
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 ןוהל ךרעה־ףדוע לש ותכיפה .22

 תא םירבחמ ונא הליחתמ :אופיא ,עמשמ .67"תדבועה הייסולכואה רפסמ לע ןוה
 ךכ־רחאו !דחא םוכסל ,תמאב ומלושש ,םיילאודיווידניאה הדובעה־רכש ימולשת
 הנתינש ,"הדובעה־ןרק" לש םיכרעה־םוכס שמשמ הז רוביחש ,םיקסופו םיאב ונא
 לע ,וישכע הז ונילעהש םוכסה תא ונא םיקלודמ ףוסבו .עבטהו םיהולא ידימ ונל
 עצוממב לופיל יושע המכ ,בוש תולגלו רוזחל ידכ ,םילעופה לש תולוגלוגה רפסמ
 רמ תא ענומ הז ןיא דא .התומכ ןיאש תלפלופמ בושיח־ךרד .דיחי־לעופ לכ ידיב
 ותוא (םירבוצ) םיכסוחש ,ללוכה־רשועה" :תחא המישנב רמולו בושלמ טסופ
 ידכ ןוחבכ וב םישמתשמ דחא רועיש :םירועיש ינשל קלחנ ,הילגנאב הנש־הנש
 — רועיש קר ...ץוח־תוצראל חלשנו־אצוי ינשה רועישהו ,ונלש היישעתה תא םייקל
 היישעתב עקשומ ,ונצראב זונש־הנש ךסחנה רשועה ןמ - לודג אל רועיש ילואו
 ־הנש דלוהו ףסונה תרצותה־ףדוע לש רתוי־לודגה קלחה :רמוא הווה .68"ונלש
 אל ןוהל־ךפהנ — טנלאויוקא אלל ילגנאה לעופה ידימ ותוא םיאיצומש — הנש
 וז ךרדב חלשנו־אצויה ףסונה־ןוהה םע דחי ירהו .תוירכנ תוצראב אלא הילגנאב
 .69םאתנבו םיהולא תאצמא — ״הדובעה־ןרק״מ קלח םג ץראה ןמ אצוי ,ץראה ןמ

 השולשו םירשע קרפ

 יטסילאטיפאקה רבצהה לש יללכה קוחה
 לש ו&כרה דועב ,הדובע־הוכ ירחא שוקיבה הלוע רבצהה סע .1

 דמוע וניעב ןוהה

 דמעמ לש ולרוג לע ןוהה לש ולודיג עיפשמש ,העפשהב םינד ונא הז קרפב
 םייונישה ןכו ,ןוהה־בכרה :אוה הז רקחב רתויב בושחה םרוגה .םילעופה

 .רבצהה־ךילהת ךשמב ,הז בכרהב ,וב םיללוחתמה
 ידי־לע הז בכרה עבקנ ךרעה תניחבמ .םינבומ ינשב ןוהה־בכרה תא סופתל שי
 ,הנתשמ ןוהלו ,רוצייה־יעצמא לש ךרעל וא ,עובק ןוהל :ןוהה לש ותקולח סחי
 ,רמוחה תניחבמ .הדובעה־רכש לש ללוכה־םוכסה ,ונייה ,הדובעה־חוכ לש ךרעל וא
 !יח הדובע־חוכלו רוציי־יעצמאל ןוה לכ קלחנ ,רוצייה־ךילהתב שמשמ אוהש יפכ
 ,ןאכמ םשומישב־םידמועה רוצייה־יעצמא תומכ ןיבש סחיה יפל עבקנ הז בכרה
 ןושארה תא הנכמ ינירה .ןאכמ הלא לש םשומישל השורדה הדובעה־תומכ ןיבו

 לעופה לש ילכלכה ובצמ" :׳גדירבמייקב תינידמ הלכלכל רוספורפ ,טסופ ,ד 67
 .120 ׳מע ,1865 ןודנול ,״יטירבה

 .123 ,122 ׳מע ,״רכו ילכלכה ובצמ״ :טסופ 68
 — םילעופ םג םאייכ ,ןוה קר אל הילגנאמ הנשדונש אוציכ םיחלשנ יכ ,רמאתש רשפא 69
 לש תדחוימה העפותב רקיע־לכ םירומא םירבדה ןיא [טסופ לש] טסקטב ךא .הריגה תרוצב
 ןוהה־תפסות .הלודג הסכמ ןאכ םיווהמ םירבוחה־ינב .םילעופ םניא לודגה םבורבש .םירגהמה
 רתוי הלודג היצרופורפב היוצמ ,תיבר־יחווד םשל ץראל־ץוחל הנש־הנש תחלשנה ,תילגנאה
 ־לודיג לא היצרופורפב תיתנשה הריגהה היוצמשמ — יתנשה רבצהה לא הברהב

 .יתנשה ןיסולכואה
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 ןוהה־רבצה לש ךילהתה

 ןילמוג־תקיז תמייק .ןוהה לש — ינכטה בכרהה םשב ינשה תא ,םיכרעה־בכרה םשב
 ,ןוהה לש םיכרעה־בכרה תא הנכמ ינירה ,וז הקיז עיבהל ידכ .הלא ינש ןיב הקודה
 בכרהה :םשב — הז לש וייוניש תא ףקשמו ינכטה 1בכרה ידי־לע עבקנ אוהש לכ
 היהי ןווכמה ,םתס ןוהה לש ובכרה לע רבודמ אהיש םוקמ לכ .ןוהה לש ינאגרואה

 .ינאגרואה ובכרהל דימת
 הזמ הז םינוש ,םיוסמ רוציי־ףנעב םיעקשומה ,םיבורמה םידיחי,ר־תונוהה
 תא ונל הלעמ הלאה םידיחי,ד־םיבכרהה לש עצוממה .טעמ םאו הברה םא ,םבכרהב
 םיבכרהה לש ללוכה־עצוממה :הנורחאלו .הז רוציי־ףנעב ללוכהדוהה לש ובכרה
 ,תחא הנידמב יתרבחה ןוהה לש ובכרה תא ונל הלעמ רוצייה יפנע לכב םיעצוממה

 .רבד לש ופוסב ,ןלהל רבודי הז בכרהב קרו

 וקלח לש ,ונייה ,הנתשמה וקלח לש ולודיג תא וכותב ללוכ ןוהה לש ולודיג
 ־רוזחל ךירצ ףסונ־ןוהב לגלגתמה ךרעה־ףדועמ קלח .הדובע־חוכב עקשומה
 ראשש המ דבלמש ,חיננ םא .תפסונ הדובע־ןרקב וא הנתשמ ןוהב דימת לגלגתהלו
 דימת השורדש ,רמולכ ,דמוע וניעב ןוהה לש ובכרה ףא ,ויהשכ םיראשנ םיאנתה
 לש תמיוסמ תומכ העונת ידיל איבהל ידכ הדובע־חוכ לש המצע תומכ התוא
 ןכו ,הדובע ירחא שוקיבה לדג יכ ,רורב בוש — עובק ןוה לש וא הדובע־יעצמא
 תוריהמ לדגתש לככו ;ןוהה לודיג לא תיסחי הדימב ,םילעופה םויקל ןרקה הלדג
 רציימ ןוההו ליאוה .םינושארה לש םלודיג תוריהמ לדגת ןכ ןורחאה לש ולודיג
 ליאוהו ;ירוקמה ןוהה לע הנש לכ ךלוהו־ףסונ ונממ קלחש ,ךרע־ףדוע הנש־הנש
 רבכמ דמועה ןוהה לש ופקיה יוביר םע הנש־הנש תכלוהו־הלדג המצע וז תפסותו
 ייי־לע ןוגכ ,תורשעתהה־רצי לש דחוימה ונובריד םעו ליאוה ,ףוסבו ;ודוקפיתב
 וחתפתנש םושמ ,ןוהה־תעקשה ליבשב םישדח םימוחת וא םישדח םיקנש תחיתפ
 יוניש ךותמ רבצהה תדימ־הנק םואתפ בחרתהל יושע /וכו םישדח םייתרבח םיכרצ
 ,רשפא ירה — הסנכהלו ןוהל ,תרצותה־ףדוע וא ,ךרעה־ףדוע לשי דבלב ותקולח

 ;םילעופה רפסמ לש וא ,הדובעה־חוכ לש ולודיג לע ולעי ןוהה לש רבצ,ד,ד יכרצש

 ־רכשב היילע לוחת אליממו ,םילעופה תקפסא לע הלעי םילעופל שוקיבהש ,רשפא
 ל״נה ונתחנה םאב ,ןכ היהיש חרכהה ןמ רבד לש ופוסבש אלא דוע אלו .הדובעה
 הנשבמ םילעופ רתוי םיקסעומ הנשו ,דנש לכש ךותמ .יוניש אלב םייקתהל הדימתמ
 ,הדוקנ התואל רחואמב וא םדקומב םירבדה ועיגיש חרכהה ןמ ירה ,הל המדקש

 תיילע הלח — רמולכ ,הליגרה הדובע,־דדוקפסא לע לדגו־הלוע ליחתמ רבצ,רהשכ
 התיצחמבו 15־,ד האמה לכ ךשמב הילגנאב ךכ לע ולבקו וננוק םנמאו .רכשה
 ,טעמ םאו הברה םא ,םיחונה םיאנתה םתוא ,םלואו .18־ה האמה לש הנושארה

 ידוסיה ויפואב םולכ תונשל ידכ םהב ןיא ,םיריכשה םילעופה לש םייובירו םמויקל
 קספה אלל רציימו־רזוח טושפה רזוחה־רוצייהש׳ םשכ .יטסילאטיפאקה רוצייה לש
 ־רוצייה ךכ — ןאכמ םיריכש םילעופ ,ןאכמ ןוה־ילעב ,ונייה ,ופוג ןוהה־סחי תא
 הדימ־הנקב ןוהה־םחי תא רציימו־רזוח ,רבצהה וא ,בחרומ הדימ־הנקב רזוחה
 ־םילעופ רתוי ;דחאה בטוקה לע ,רתוי־םילודג ןוה־ילעב וא ,ןוה־ילעב רתוי :בחרומ
 גזמתהל ול חרכהש ,הדובעהדדוכ לש רזוחה־ורוציי םנמאו .ינשה בטוקה לע םיריכש
 אלא — ונממ דרפהל לוכי אוה ןיאו ,וכורעישל־יעצמא תקזחב ,ןוהה םע דימת
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 יטסילאטיפאקה ר3צהה לש יללכה קוחה .23

 ¬יווידניאה ןוהה־ילעב לש םתופלחתה תמחמ ,ןיעה ןמ היומס ןוהה לא ותותימצש
 םצעב אוה ירה הדובעהדדוכ לש הז רזוח־רוציי — ומצע רכומ אוה םהלש םיילאוד
 לש ולודיג אוה ןוהה־רבצה :ןאכמ .ומצע ןוהה לש רזוחה־ורוציי ליבשב םרוג

 .70ןויראטלורפה

 ,תימס .אש דע ,הזה טפשמה תניכ ףוסל הפי־הפי הדרי תיסאלקה הלכלכה
 הכירצ םע רבצ,דה תא תועטב והיזו ,הלעמל רכזומכ ,וליפא ודמע רכו ודראקיר
 ,ונייה ,תרצותה־ףדועמ ןוהל־ךפהנה קלחה לכ תא םיכרוצ םייביטקודורפ םילעופש
 1696 תנשב דוע .םיפסונ םיריכש־םילעופב הז קלה לש ולוגלג םע רבצהה תא והיז
 ש״יל הזה רפסמכו םירקא 100.000 םדאל ול ויה ילמליא״ :ם ר ל ב ן 1 ׳ג רמא
 ,רישע םדא ותוא ,דיה המ — דחא לעופ אלב ךא ,הדובע־תומהב הזה רפסמכו ,ןוממב

 ובריש לכ ירה ,תוירבה תא םירישעמ םילעופהו ליאוהו ?ומצע אוה לעופ אל םא
 /!"םירישעל אוה בהז־הרכמ םיינעה לש םתדובע ...םלועב םירישע וברי ןכ םילעופ
 םוקמב" :18-,ד האמה תליחתב ליוודנאמ־הד דראנרב םג רמוא ךכו
 םאש ;םיינע ילב רשאמ ןוממ ילב תויחל רתוי לק ,הכלהכ •חטבומ םילעי,ד־ןיינקש
 ,בערה ןמ םירמשנ (םיינעה) ויהיש ךירצש םשכ ...?הדובעה תא השעי ימ ,ןכ
 ןמ דחא אצמנ םשו ןאכ םא .וכסחל היהי יאדכש המואמ ולבקי אלש ךירצ ךכ
 הבוטמ ותביק תא ענומ אוהש ךותו הריתי תוצירח ידי־לעש ,רתויב־ךומנה דמעמה
 הלודגו ;ךכב והובכעיש רוסא — וב ךנחתנו־לדגתנש ובצממ ומצע הלעמ והירה
 לכ ליבשב ,הרבחב םדא לכ ליבשב רתויב הבוטה ךרדה יכ ,םיקלוח ןיא :וזמ
 ,אוה תורישעה תומואה לכ לש ןניינעמ ךא !תונוכסחב גוהנל איה ,הדיחי־החפשמ
 ויהי ןכ־יפ־לע־ףאו ,הדובעמ םילטב ויהי אל םלועל טעמכ םיינעה לש םבורש
 ןיא ...םמוי תדובעב םתייחמ םיגישמש ימ ".םיסינכמ םהש ,דמ לכ דימת םיאיצומ
 תלויא ירה ,השילחהל אוה המכחה ןמ םאו ,םתוינעמ ץוח הדובעל םזרזיש רבד םהל
 דבועה שיאה תא תושעל ידכ וב שיש ידיחיה רבדה :ןכבו .ןיטולחל הרקעל היהת
 ,וגזמ־ועבט יפל לכה ,והאיבי ידמ־טעמש םשכ ,ןכש !תינוניב ןוממ־תומכ — ץורח

 יתשב] הווש םינומהה־יוכיד םא" — .״ןוהו הריכש־הדובע״ :סקראמ ל ר א ק 70
 הלכלכה" :ן י ל ו ק) ״.םיראטלורפ רתוי הב שיש ,רתוי הרישע ץרא התוא ירה ,[תוצרא
 ,1857 סיראפ .״תומודמה תויטסילאיצוסה תויפוטואה לשו תוכפהמה לש ןרוקמ ,תינידמה
 רציימה ,ריכשה־לעופה אלא וניא תילכלכ הניחבמ ושוריפ — ״יראטלורפ״ (.331 ׳מע /ג ךדכ
 יכרצ ליבשב רתוימ השענ אוהשמ דימ ׳בוחרה לא ותוא םיכילשמשו !ןוה ךרעשמו ״ןוה״
 לש ויפב שנרב ותוא הנוכמש יפכ — ["ג10ת816מנ• 1X3111131''] ףוהה ןרמ״ לש ךורעישה
 [?113מ101ז1] ינוימד־רוצי אלא וניא "תישארב״רעי לש ינלוחה יראטלורפה" .ר י י ק פ
 אוה גהונ ףאו ,תישארב־רעי לש אוה וילעב תישארב־רעי־בשות ותוא .רשוד לשמ האנ
 ןיאש ירה .גנאסוא־גנארוא ףוקה וב גהונש ומכ שממ ,םיסוסיה אלב ,ולשבכ תישארב־רעיב
 .רעיה תא אוה אלו ,ותוא לצנמ רעיה היה וליא ,ןכ םירמוא ונייה זא קר ,יראטלורפ אוה
 לש ותואירב בצמ לא קר אל האנשהב דומעל אוה לוכי ירה ,ותואירב־בצמל עגונש המו
 דא .תיטסילופורקסהו תיטסיליפיסה "תודבכנה" לש הז לא םג אלא ,ינרדומה יראטלורפה
 .גדובניל ותדלומ־ריעב רפאה — רשור םלהליו ןרמ לצא ושוריפ תישארב־רעיש ,יאדול בורק
 "^.8 1116 1ו311611נ'61,8 1מ3]{6 111611 1־1011, 80 1116 מ101־6 71

 1116ע6 גע111 116 !!!6 ת101־6 11011 מ16ם... 1116 1!ג1נ011ע 01 1116 ?ססת 1ג6111£
 (.2 רמע ,״׳וכו תמקהל תועצה״ :ס ר ל ב ן ו ׳ג) 1116 1111168 01 1116 111011.''
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 ןו,ד,ד־רבצה לש ךילהתה

 רומאה ןמ ...ןלצעו ןפצוח והשעי ידמ־רתוי ןכ — שואי ידיל וא תעד־תוכימנ ידיל
 רשועה ,תודבעה לע הב םירוסאש ,ןירוח־תב המואב יכ ,רוחומו־רורב ןאכ דע
 םהש הז דבלמ ,ןכש ?הדזבע־יבהוא םיינע ינומה לש םמויקב אוה רתויב חוטבה
 האנה םוש תמייק התיה אל בוש םהידעלב ירה ,אבצלו יצל בזכא־אל ןייעמ םישמשמ
 ידכ .תונידמה ןמ הנידמ לש תרצות םוש ךרעל־ךופהל היה רשפא־יאו ,םלועב
 תוירבה תא תושעלו (םידבוע־אל לש הרבחל ,ןבומכ ,הנובהו) הרבחל רשוא איבהל
 ודמעי עירכמה םבורבש ,אוה ךרוצה ןמ ,רתויבדנילדה םיאנתב םג םקלחב םיחמש
 וייואמ םיטעומש לכו ,ונייואמ תא הברמו הביחרמ תעדה .םינעב ןהו םתורובב ןה
 ־ריהבו רשי שיא ,ליוודנאמ ,אוהש רבדה ךא .72"ויכרצ תא קפסל לקי ךכ םדא לש
 רבצהה־ךילהת לש םזינאכמה םצעש ,אוה — ךכ לע דמע אל ןיידע ,ותומכ ח1מ
 ינומה תא ,רמולכ ,"הדובעה־יבהוא םיינעה" ינומה תא םגו ןוהה תא םג דחאכ הברמ
 ־לדג ךורעיש־חוכל םהלש הדובעה־חוכ תא ךופהל םיסונאה ,םיריכשה־םילעופה
 םתולת־תקיז תא חיצנהל םה םיסונא ךכ םושמ אקודו ,ךלוהו־לדגה ןוהה לש ךלוהו
 ־תקיז התוא ןיינעב .ןוהה־לעבב םדא־שובל תשבולה תרצות התוא — םהדנתרצותב
 םידבועה־תודמעמ תודלות — םיינעה בצמ״ :ורוביחב ן ד י א .מ .פ רס ריעמ תולת
 תומילשב םאתומ וניא ונתמדא לש יעבטה לוביה יכ ,אוה יאדו" :רומאל ״הילגנאב
 אלא ,תונוזמ אלו הריד־יתב אלו םישובלמ אל גישהל לכונ אל ?ונמויק יכרצל
 ...תואיל אלל דובעל בייח הרבחה ןמ קלח תוחפל .תמדוק הדובע וזיא לש האצותכ

 תרצותב טולשל םה םיאשר ןכ יפ לע ףאו ,׳םיווט םניאו םילמע םניא,ש םישנא שיו
 הבוט קיזחהל םהילע ,הדובעה ןמ םירוטפ םתויה לע ,ךכ לעו — םייפכ־תוצירח לש

 תודסומה לש םהיריחב־םהיריצי אלא םה ןיא ...רדסלו היצאזיליביצל קרו ךא
 ,תונוש םיכרדב ןיינק םמצעל שוכרל םידיחי םילוכי יכ ,ךכב וריכהש ,73םייחרזאה

 םהיתויוכז ידיל ועיגה ...יאמצע שוכר ילעב .הדובע עוציב ידי־לע אקוד ואלו
 ...תומילשב טעמכ אלא ,םינוילעה םה־םהיתונורשכ תוכזב אקוד ואל תונוילעה
 הדובעה לע דוקיפה אלא ,ןוממב וא עקרקב תולעבה אל ;םירחא לש םתוצירח תוכזב
 תדבועה הבכשה ןמ םירישעה תא ןייצמש אוה — ססמבמב&נ!(! 01 13,13011](*״)
 הקיפסמ הדימב ןיינקה ישנאל ןתי [ןדיא ידי־לע תעצומה תינכתה] הז רבד ...הרבחבש
 ?םנעמל םידבועש ...הלא לע תוכמסו העפשה (הדימה לע רתי אל םינפ םושב ךא)

 ,תורעה ,1728 ןודנול ,תישימח הרודהמ /׳םירובדהדודגא״ :ליוודנאמ״הד .ב 72
 — םיינעה ליבשב הרשיה ךרדה הבה ,תדמתמ הקוסעתו םינותמ םייח״ — .328 ,213 ,212 ׳מע
 *דיחמייעצמאו רשפאה לככ ךורא הדובע־םוי :ולצא םירבדה שוריפ) ילאנויצאר רשואל
 ,עקרקה־יבודא ליבשב :רמולכ) הנידעה ליבשב המצועלו רשועלו ,(רשפאה לככ םיטעומ
 ןודנול /׳רחסמו הקוסעת לע הסמ") ".(םהינכוסו םייטילופה םהידבכנ תוברל ,ןוהה־ילעב

 (.54 ׳הע 4770
 ?"םייחרזאה תודסומה" םה ימ לש םהיריצי :הלאשה תא ללוגל היה ךירצ ןדיא 73
 לש האצות אל ,קוחב האור והירה ,תידירויה הילשאה לש הפקשה־תדוקב ,ותפקשהדדדוקבמ
 הילשאה .קוחה תאצות האוד אוה רוצייהייסהיב ,ךפיהל ,אלא ,םיירמוחה דוצייה־יסחי
 התוא הכהו ה ג ב י ל אב — ה י י ק ם ט ב ו מ ל ["£$!)1*11; <168 1.018״] ״םיקוחהדזת״בש
 — םיקוחה־חור] "1/63ן>מ11; <163 1018, 0,681:13 קנ:0]ננז141;4" :דחא יוטיבב םיסיסרל

 .[ןיינקה הז ירה
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 יטסילאטיפאקה רבצהה לש יללכה ק1חה .23

 ־תקיז לש בצמב אלא ,תודבע וא תולפש לש בצמב אל ,הלאה םילעופה תא דימעיו
 ימ לכו ; (״8,8£81;6 0£ 68,9?׳ ^ 111)6ז*1 <16!)©11<161166") תילארבילו הח1נ תולח
 לש ותבוטל וז תולת תיחרכה יכ ,ודוי תושונאה תודלותלו םדאה עבטל םיניבמש
 ,ת ימ ס .א ידימלת ןיב דיחיה אוה ןדיא .מ .פ רס יכ ,בגא ךרד ןיוצי .74"ומצע לעופה

 .7518דד האמה ךשמב בושח והשמ רציש

 המדקהו 2 ,1 ׳טע /א קרפ ,ןושאר רפס /א ךרכ ,״דכו םיינעה לש םבצמ״ :ןדיא 74

 .מ ׳מע
 רואל־אצי "הייסולכואה לע הסמ" ודפסש ,סותלאמ תא ריכזהל ארוקה אובי םא 75
 *טאיגאלפ אלא היה אל הנושארה ותרוצב הז רוביח יכ ,ול ריכזהל אב ינא ירה ,1798 תבשב

 סמיי׳ג רס ,ופ־הד ךותמ חוקל — םירמוכ־חסונ היצאמאלקדדושעמו ,יקדרדדדסוב יחטש
 ומצע רבחמהש ,דחא טפשמ ףא וב ןיאו *דכו ,סאלאו ,ןילקגארפ ,דנסנואט ,טראויטס

 .בשחו־הגת

 הכפהמה .םייתגלפמ םיסרטניא ךותמ אלא אב אל ,הז סרטנוק ררועש ,ברה םשורה
 ־דבועש ,"הייסולכואהךורקע" :םיבהלנ םירוגינס היבטירבדוכלממ ךותב האצמ תיתפרצה
 וילע זרכוה ,לודג ילאיצוס רבשמ ךותב שממ ,ךכ־רחאשד ,18־ה האמב טעמ־טעמ ךלה־:

 — םידחאו הסדדדנוק לש ויתורות דגנכ חסונמויקודב אפרמ־םס לעכ תורצוצחבו םיפותב

 דימשמה תא וב התארשמ ,ליג־תועורתב וינפ תא המדיקו תילגנאה היכראגילואה האב התע
 ותחלצה לע ןוהמת אלמתנש םותלאמ .החותיפלו תושונאה תמדיקל ת1ואתה לכ לש לודגה
 תרגסמה ךותל וקיחרהלו תויחטשב טקולמ רמוח הקיל :האבה המישמה לא ךכ־דחא שגינ גז
 וחפיסש אלא ,הז רמוח הליג םותלאמש אלו — שדה רמוה דכ לע ףיסוהל ףאו ,הנשיה
 ליטה ,תילגנאה ,דנידמה־תייסנכב ןהוכ סותלאמ היהש יפ לע ףא .בגא־ךרד ריענ — .ומצעל
 תורבה תגשהל םיאנתה דחא והז ןכש .םיריזנה לש תושידפה־דדנ תא ומצע לעי
 ירבחש ,םיריתמ ונא ןיא" .׳גירבמייקבש תיטנאטסטורפה הטיסרבינואב [£011סעע81111>]
 רבח תויהלמ אוה לדח ,השיא אשונ דחאש רחאל דימ אלא ;םיאושנ ויהי םויגלוקה
 וז הדבוע (.172 ׳מע ׳"׳גידבמייקב הטיסרבינואה תדעו לש תובובשחויסיביד״) ".םויגלוקב
 רסאה תא םמצע לעמ וקרפש ,םייטנאטסטורפה םירמוכה ראשמ הבוטל סותלאמ תא הלפס׳
 תדחוימ תוחילשכ "וברו ורפ" תיכ״נתה הדצמה תא ולביקו םינהוכה־תדשירפ רבדב ילותקה
 העונצ'יתלב הדימבו ,ןיסולכואה יובירב םה םיפתתשמ םוקמ לכבש ,ךכ ידכ דע — םמצעל
 *אטחה יכ ,רבדה ינייפוא ."הייסולכואה־ןורקע" תא םילעופל םה םיפיטמ ןמזבדבו ,דואמ־דע־

 םיגייסה" /׳ףחודה ןובאיתה" ,ןושארה םדא לש חופתה ,ילכלכ ףוליס ףלוסמה ןומדקה
 ינייפוא — דנסנואט רמוכה לש ןוצלה־ירבד יפל — "דדיפוק־יצה תא תוהקהל םידמועה
 דנטורפה היגולואיתה ןמ םינודאה ידיב ןילופונומ הנהו התיה הנידע הלאש התוא יכ ,רבדה
 םטרוא ריזנה תא איצוהל םא .תיטנאטסטורפה הייסנכה ןמ :ןוכנ רתוי וא ,תיטנאט
 םה הייסולכואה־תרות ירומ לש םבורדבור ירה — חור־ראשילעבד ירוקמ רפוס ,היצבוו־שיא
 ; 1767 ןדייל /׳םייחה־ילעב תכרעמ לע הירואית״ :רנקורב הנה .םייטנאטסטורפ םירמוכי

 הז רוביחל תונויערה תאו ,התומילשב תינרדומה הייסולכואה־תיירואית תא הצממ דפסה
 ותוא לע [ע6ע6] באהד ב א ר י מ ודימלת ןיבו יינק ןיבש תפלוחה תקולחמה הקפיס
 ודימלתו מ ו ת ל א מ רמוכה ,דבסבואט רמוכה,ם אלאו רמוכה :םיאב וירחא ;אשונ
 הז גוסמ הלעמה־יתוחפ םירלבלב רבדל אל םא — םרמלא׳צ .ת רמוכ״יכדאה
 ןוגכ ,םיפוסוליפ :תינידמ הלכלכב םיקסוע ויה הליחתמ .םירמוכה ןיבמ [1נב£1118 11116]
 ,תרונ ,םיוו־,דד ,ילאס ,לפמט ׳סודומ סאמות ןוגכ ,הנידמ־ישיאו קסע־ישנא ?םוי ,קיל ,סבוה

 הלודג החלצהבו ,תינויע הניחבמ ךכב וקסע דוחיבו ;ןילקנארפ ,ןויטנאק ,טנילרדנאו ,ול
 לצנתמ 18דד האמה עצמאב דוע .יינק ,ליוודנאמ ,ןובראב ,יטפ ןוגכ ,האופר־ישיא — רתויב
 ,רמולכ ,ךכ־רהא קר .ןוממב אוה קסעתמש ,ורודב קהבומ ןלכלכ ,דקאט רמ ןהוכה

 האורה ,י ט פ .םייטבאטסטודפה םידממה לש םתעש העיגה ,"הייסולכואה ןורקע" תעפוה םע
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 ןוההירבצה לש ךילהתה

 תשבול ,םילעופה ליבשב רתויב־םיבוטה רבצה,ר~יאנתב ,ןאכ דע ונחנהש םיאנתב
 תוחונ" תורוצ — ןדיא ירבד יפל — וא ,אושנל תונתינ תורוצ ןוהב סזוולתדוקד

 ־תיביסנטניא אל ,תולת התוא תישענ ןוהה לש ולודיג םע :רומאל /׳תוילארבילו

 ןוהה לש תונדאהו לוצינה םוחת ,רמולכ ,דבלב רתוי תיביסנטסקא םאייכ ,רתוי

 לש קהבומ ביוא ,תיממ םדאכ ,אוה ףא היהשו ,רשועה לש וסיסב תא הייסולכואב
 ביטית תדה" :םיביינעה־לובליב ותוא אובל שחרתמש שחינ וליאכ — רמוא ,םירמוכה
 ביטיי אוה :קוחה יבגל םדוק םירמוא ויהש םשכ ;ףגתסהל םירמוכה ובריש לככ ,גשגשל
 :םייטנאטסטורפה םירמוכל ותצע הנותנ ןכ־לע ."ןידהייכרוע לש םקוסיע טעמיש לככ ,גשגשל
 אנא ,תושירפה י״ע םמצע "ףגס״לו םולואפ חילשה לש ויתובקעב ךליל דוע םיצור םה ןיא םאב
 טולקל ולכוישמ ("מ0110 )31־66(3 11101*6 סנבס^סןבנ^נב״) םירמוכ רתוי ודילוי לא״
 ־תומוקמ שי םא ,רמולכ ;םויכ תוקלוחמו תומייק ןהש יפכ,()3611611668) הייסנכה־תובצק
 24.000 דילוהל תוחיטבה ןמ הז אהי אל בוש ,סלוובו הילגנאב דבלב 12.000׳ ליבשב הבציק
 12.000 םתוא ירהש ; ("11 ימ־! 11 1101 )36 83,1610 )31*66(3 24.000 מ11נב18161־8") םירמוכ
 רתוי לק היהי המו — םתייחמ תא גישהל דציכ ,םיכרד םמצעל ושפחי בוש םיקסעומ־יתלבה
 תא םיביערמו םיליערמ הבצקה־ילבקמ 12.000 יכ ,ותיסהלו םעה ןיב ךליל רשאמ םליבשב
 ןודנול ,"םימולשתו םיסמ תכסמ" :יטפ) ".םימשה לא וכרדב ותוא םיעתמו ,םעה־תומשנ
 תנייפאתמ ודודב תיטנאטסטורפה הרומכה לא ת י מ ס םדא לש ותדמע (.57 ׳מע ,1667
 היפוסוליפהו ותומ ,וייח לע ,םיטפשמל רוטקוד ,תימס םדאל בתכמ״ב :םיאבה םירבדב
 דרופסקוא ,תיעיבר הרודהמ /׳םירצונ םייורקה ,םישנאה דחא תאמ .םוי דוד .ודידי לש
 בתכמב ,הזש לע ,תימס .אב /ץיברונב הנידמה־תייסנכ לש ןומגה ,ןרוה ר " ד ףזונ — 1784
 רפיסש לעו ;"(םוי :רמולכ) ודידי תא טנח" ,ןאהארטס רמ לא םסרופמ יבמופ
 קחשמבו ןאיקול תאירקב ומצע חדיב ,ותומ ינפל ויווד־שרע לע 1בכשב ,םוי" דציכ ,להקל
 םוימ םגו וייח ימיב םג ,וב יתיאר דימת" :בותכל הפצוחה ול .דתיה וליפאש לעו ;״טסיוו
 ילוא ,תודימבו הנובתב םלשו קהבומ שיא לש לאידיאה לא ברקתמש ימ ,ךליאו ותריטפ
 ־ברב ארוקו ץרפתמ ןומגהה ".תישונאה השלוחה לש עבטה השרמש ,תורשפאה הצק דע
 'תודימבו הנובתב םלש,כ ריכנש ,ונינפל גיצהל ,ינודא ,ךדצמ רבדה ןוכנ םולכ" :וסעכ

 .היהשו ,תד יורקש המ לכל האנש לש קוביד הארנכ וב קבדנש ,םדא לש ותוגהבתהריפואב
 וליפאש ,תושונאה ברקמ החור תא דיחכהלו סורהלו דימשהל ידכ ופוג־יבצעב בצע לכ ץמאמ
 "י םלועל דוע דקפיי אלו רכזיי ־אל — תאז םישגהל וחוכב שיש המכ דע — דבלב הזנש
 "םימי־ךרואל םייקתהל לוכי םזיאיתאה ןיא !תמאה־יבבוח םחורב ולפי לא ,ךא" (.8 דבע ,םש)
 ("1116311־0610118גע161?6(311688,0 תירזכאה ותועשרב הצר״ תימס. םדא־ (.17 ׳מע)

 ,ללכ ךרדב .("רסומ־ישגר לש הירואית" ורפס ידיי־לע ,רמולכ) ץראה ברקב םזיאיתא ץיפהל
 המגודה ידי־לע ,ונתותפל הצור תייה .חילצת אל םעפה יכ ,ינרובס ךא ;תנויכ הפי ,רוטקוד
 יילפש דדועל דיחיה ("601*(3131")יוקישה אוה םזיאיתא יכ ,דבוכמה םוי דוד לש
 הנברוחב לבב לע קוחצל התא לוכי ...תוומה ינפמ דחפה דגנכ קהבומ אפרמ־םסו חור
 יעמוש ןיבמ ,קודא דחא (.22 ,21 ׳מע ,םש) ".ףוס־םיב ורוגימל בלה־דבכ העדפ תא ךרבלו
 הדובכש ,םוי לא תימס לש ותודידי" :הז לש ותומ ירחא בתוכ ,תימס .א לש ויתואצרה
 היהש ,םירשי םישנאב שגפנ היהש תמיא־לכ ...ירצונ תויהלמ ודעב הענמ ...חנומ ומוקמב
 סכורוה דבוכמה לש ודידי היה וליא .םהיפמ אצויה רוביד לכב ןימאהל לגוסמ היה ...םבבחמ
 ...ןנע וילע ביעיש אלב ,םיריהב םימש ךותב םיתעל םלענ חריה יכ ,ןימאמ היה ,ינואגה

 ם מ י י ׳ג תאמ ".הרובדה") ״.תוינאקילבופרל דואמ ברקתמ היה םיינידמה וירקיעב
 רמוכה (.165 ,164 ׳מע /ג ךרכ .1793: דע 1791 גרובנידא .םיכרכ 18 .ן ו ס ד ד נ א
 תא איצמה — הטושפ תועשר ךותמ — הלהש ,תימס .אב ,וב דשוח ס ר מ ל א ׳צ .ת
 לע ,םייטנאטסטורפה םירמכה ליבשב דחוימב "םייביטקודורפ־יתלב םילעופ" לש הירוגטאקה

 .ןודאה־םרכב תכרובמה םתדובע ףא
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 יטסילאטיפאקה רבצהה לש יללכה קוחה .23

 לש רפסמה הברתמו ומצע ןוהה לש וידממ םיבחרתמש לככ אלא בחרתמ וניא
 ־האוג הדימב לגלגתמו ךלוהו־האוגה ,םמצע םילעופה לש תרצותה־ףדועמ .ויניתנ
 ,םולשת־יעצמא לש הרוצב רתוי לודג קלה םהילא םרוזו־רזוח ,ףסונ־ןוהב תכלוהו
 ,םישובלמב — םתכירצ־ןרק תא רפשל ,םהיתואנה ףקיה תא ביחרהל םה םילוכי ךכו
 םישובלמ םלוא .ןוממ לש הנטק םיאולימ־ץוק םמצעל רובצל וליפאו —דכו םיטיהרב
 *לודג [?60111111111] יטרפ־ןיינק ףאו רתוי־הבוט תוגהנתה ,רתוי־םיבוט תונוזמו
 לש אל ףאו ,דבעה לש ולוצינו ותולתדוקיז תא לטבל ידכ הלא לכב ןיא — רתוי
 העמשמ ןיא ןוהה־רבצה תמחמ הדובעה־רכש תיילע ,רבד לש ותימאל .ריכשה לעופה
 ־לעופה הלשיח רבכש ,בהז־תרשרש התוא לש הדבוכו התדימ ומצעשמ :הז אלא
 הז ןיינע לע םיחוכיוב .החתמ תא תצקמב תופרל רתומ בוש — ומצע־ילבכל ריכשה
 [*!!ע©!•©!!*!* 8ע601110*נ קהבומה ונמיסמ ,ונייה ,רקיעה ןמ בורל ומלעתה
 וא ותורישב קפסל ידכ אל ,הדובעה־חוכ הנקנ ןאכ .יטסילאטיפאקה רוצייה לש
 לש ןרוציי ,ונוה ךורעיש — ותרטמ .הנוקה לש םיישיאה ויכרצ תא ותרצותב
 תוקיזחמה ,רמוא הווה ,הדעב םלשמ אוהש וזמ הדובע רתוי תוקיזחמה תורוחס
 תריכמ םע השממל אוה לוכי ןכ יפ לע ףאו ,םולכב ול הלוע הניאש ,ךרע לש הנמ

 ־ןפואב טלחומה קוחה אוה — םיחמ תיישע וא ,ךרע־ףדוע לש רוציי .תורוחסה
 הדימב ,ןוה תניחב רוצייה־יעצמא תא רמשמ הדובעהדזוכש הדימב קר .הז רוציי
 ידי־לע קפסמ אוהש הדימבו ,ןוה תניחב ומצע לש וכרע תא רציימו־רזוח אוהש
 :ןכבו .76רכממל אוה ןתינ הדימב־הב קר — ףסונ־ןוהל רוקמ םולשתב־אלש הדובע
 םיליכמ ,לעופה ליבשב םיבוט טעמ םאו הברה םא ,הדובעה־חוכ לש ורכממל םיאנתה
 הדימ־הנקב דימתו ,רציילו־רוזחלו תודימתב ותוא רוכמלו־רוזחל חרכהה תא םכותב
 ,ועבט םצע יפל ,וניארש יפכ בייחמ הדובעה־רכש .ןוה תניחב רשועה תא ,בחרומ

 רבדנ אל וליפאו .םולשתב־אלש הדובע לש תמיוסמ תומכ דימת קפסי לעופהש
 ־תפסות ירה — רכו הדובעה לש הריחמ תדיריב הכורכה הדובעת־רכש תיילעב

 ,םולשחב־אלש הדובעה לש תיתומכ התחפה קר ,רתויב בוטה הרקמב ,תנייצמ רכשב

 ,הדוקנ התוא ידיל עיגהלו־דימתהל הלוכי וז התחפה ןיא םלועל .עצבל לעופה לעש
 לש רעשה רבדב תופירח תויושגנתהמ ץוח .הטישה םצע תא רערעל ידכ הב אהיש
 םילעב םיראשנ םילעבה ללכ ךרדב יכ ,ת י מ ם םדא הארה רבכו — הדובעה־רכש
 ־רבצהמ תעבונה ,הדובעה־ריחמ תיילע ךותמ ירה — הלאכ תויושגנתהב [םיחצנמ־]

 :האבה הביטאנרטלאה תרבתסמ ,ןוהה
 תא עירפהל ידכ וז היילעב ןיאש םושמ ,הלועו־ףיסומ הדובעה ריחמש וא

 — ,ת י מ ם .א רמוא ךכ — רקיע לכ אלפה ןמ ךכב ןיאו ;רבצהה לש ותומדקתה
 ־לדגיש רשפא אלא ,לודגל ףיסומ ןוההש קר אל ,ותחפוה (םיחודה) וללהש רחאל"
 הברתמ ,םינטק ויחור וליפאו ,לודג ןוה ...ןכל־םדוק לדגשמ הברהב רתוי רהמ ךליו

 דבועה לש םגו יתיישעתה לעופה לש םג ,םתקסעהל גייסה ,ךא" .׳ב הרודהמל הרעה 76
 סא .םלמע תרצותמ חויר שממל קיסעמה ליבשב תורשפאה ,ונייה — אוה דח ,יאלקחה
 לש עצוממה ןמ הטמל ןודאה לש ויחמ תא תיחפהל לולע (אוהש דע הלוע) רכשה־רעש
 *תדרוהל וענכייש יאנתב קר םקיסעי וא ,םקיסעהלמ קיספי [ןודאה] אוה ירה ,ןוהה־הויר

 (.241 ׳מע ,״םידבועה־דמעמו ינוניבה דמעמה תודלות״ :ד י י ו ו ן ו ׳ג) ״.רכשה
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 ןוהה־רבצה לש ךילהתה

 .11 ךרכ ,״תומואה רשוע״) ״.םילודג ויתורש ןטק ןוהמ תוריהמ רתיב ללכ דידב
 ־אלש הדובעה תתחפהש ,רןחומו־רורב ןכ םא .([ךליאו 217 ׳מע ,1 ךרכ] ;189 ׳מע
 והזו ,וא — .ןוהה לש ונוטלש תוטשפתהב עוגפל ידכ םינפ םושב הב ןיא םולשתב
 םושמ ,רבצהה שלחנ הדובעה־ריחמ לש ותיילע םעש ,הביטאנרטלאב ינשה דצה
 תאצוי בוש ותתחפה םע םלוא .ךלוהו־תחופ רבצהה .םיחןרה־רצי לש וצקוע ההקש
 ךתינה הדובע־חוכ ןיבו ןוה ןיפש םאתהה־יא ,ונייה ,ותתחפה תביס םלועה ןמ
 תא לסחמ ופוג אוה יטסילאטיפאקה רוצייה־ךילהת לש םזינאכמהש ,אצמנ .לוצינל
 לש םיכרצל תמאתומ המרל דרויו רזוח הדובעה־ריחמ .תיארע םרציש םילושכמה
 הבשחנש ,המר התואל הלש וא ההובג ,הכומב וז המרש ,אהיו — ןוהה־ךורעיש
 התחפהה אל — ןושאר הרקמב :םיאור ונא ךכו .רכשה־תיילע הלחש ינפל הניקתכ
 איה ,תדבועה הייסולכואה לש וא ,הדובעה־הוכ לש יסחיה וא טלחומה לודיגב
 ־חוכב רוסחמל םרוגש אוה ןוהה לש ורותי ,ךפיהל אלא ,ןוהה־רותי ידיל האיבמש
 לש יסחיה וא טלחומה לודיגב היילעה אל — ינשה הרקמב .לוצינל־ןתינה הדובעה
 ,ךפיהל אלא ,ןוהב רוסחמל םרוגה אוה ,תדבועה הייסולכואה לש וא ,הדובעהדדוכ
 :רמאנש בטומ וא ,לוצינל־ןתינה הדובעהדווכ לש ורותיל תמרוגה איה ןוהה תתחפה

 ןה־ןה ,ןוהה־רבצה לש תוטלחומה תועונתה ןתוא .הדובעה־חוכ לש ריחמה־דתיל
 לעו ,לוצינל־ןתינה הדובעה־חוכ לש ותומכב תויסחי תועונתכ תופקתשמו־תורזוחה
 החסונב שמתשנ םאו .הו לש תימצעה ותעונת ךותמ תואב ןה וליאכ ,ונילע המוד ןכ
 אוה רכשה־רועישו ,יולת־יתלבה הנתשמה לדוגה אוה רבצהה־רועיש :תיטמיתמ
 יתיישעתה לגעמב רשא רבשמה־בלשב :הנה .ךפיהל אלו ,יולתה הנתשמה לדוגה
 ־בלשבו ;יסחיה ןוממה־ךרע תיילעכ תורוחסה־יריחמ לש תיללכה הדיריה תאטבתמ
 .יסחיה ןומסה־ךרע תדיריכ תורוחסה־יריחמ לש תיללכה היילעה תאטבתמ תואיגה
 םיריחמה םאב יכ ,״(01111:0110^ 8011001) רוזחמה־תלוכסא היורקה וז הקיסמ ןאכמ
 .ידמ תוחפ — םידורי םיריחמה םאבו ,ןוממ ידמ רתוי רוזחמב אצמנ בוש םיהובג
 האנ הלבקה תואצומ 77תודבועה תנבהב הרומגה התועטו הלוכסא התוא לש התורוב
 יכ ,ךכב רבצה,ד לש ל״נה תועפותה תא ריבסהל םיאבש ,םינלכלכה לצא ןמצעל

 .ידמ תוחפ ינשה הרקמבו ,םיריכש־םילעופ ידמ־רתוי שי ןושארה הרקמב
 "יעבטה ןיסולכואה־קוח" לש ודוסיב חנומה ,יטסילאטיפאקה רוצייה־קוח

 אלא וניא רכשה־רעשו רבצה ,ןוה ןיבש סחיה :ךכ לע תוטישפב דמוע — לוכיבכ
 השורדה ,תפסונה הדובעה ןיבל ,ןוהב הלגלגתנש םולשתב־אלש הדובעה ןיבש סחיה
 ־םניאש םילדג ינש ןיב סחי םינפ םושב ןאכ ןיאש ירה .ףסונה ןוהה לש ותענהל
 ןיא ףוס־ףוס ;ןאכמ תדבועה הייסולכואה רפסמו ,ןאכמ ןוהה לדוג ,הזב הז םייולת
 התוא לש םולשתב־אלש הדובעה ןיבו סולשתב־הדובעה ןיב סחיה אלא הז
 םילעופה־דמעמש וז ,םולשתב־אלש הדובעה תומכ םא .המצע תדבוע הייסולכוא
 ךכ ידכ דע תקפסמ תוריהמב הלדג ,התוא רבוצ ןוהה־ילעב דמעמו התוא ריבשמ
 ־הדובע לש ללכה ןמ תאצוי הלודג תפסותב אלא ןוהב לגלגתהל הלוכי איה ןיאש

 ךב תתחופ ,ויהשכ םיראשנ םירבדה ראש לכ םאו ,רכשה הלוע בוש — םולשתב

 .ךליאו 166 'םע ,״תינידמה הלכלכה תרוקיבל״ :ם קראמ ל ר א ק הוושה 77
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 יטסילאטיפאקה רבצהה לש יללכ״ד קוחה .23

 ־ףדועשכ ,הדוקנב התחפה התוא תעגונשמ םלוא .םולשתב־־אלש הדובעה סחיב
 הלח ירה _ הניקת תומכב עציה ידיל אב וניא בוש ,ונמיה ןוזינ ןוההש ,הדובעה
 העונתהו ,רגפמו־שלחנ רבצהה ,הסנכהה לש רתוי־טעומ קלח ןוהל־ךפהנ :היצקאיר
 תראשנו האולכ הדובעה־ריחמב היילעה :ןכבו .רוחאל תפדהנ רכשה־תיילע לש
 תיטסילאטיפאקה הטישה סיסב תא םיריאשמש דבלב אל וללהו ,ןילובג ךותב האולכ
 ןאכמ .ךלוהויבחרתמ הדימ־הנקב רזוחה־הרוציי תא םיחיטבמ םג אלא ,העיגפ אלל
 וניא ,עבט־קוחל ןירותסמ־ךרדב והוכפהש ,יטסילאטיפאקה רבצהה קוח :דמל התא
 התחפה לכ ללכה ןמ איצומ ,רבצהה לש ,אוה־ועבט :תאז אלא םצעב אטבמ
 ידכ ךכב שי םא — ׳הדובעה־ריחמ לש היילע לכ וא ,הדובעה לש לוצינה־תגרדב
 תאו יטסילאטיפאקה סחיה לש ידימתה רזוחהדרוציי תא תיניצר הנכסב דימעהל
 ןכתיי אל םג ירהו .הדמתהב ךלוהו־בחרתמ הדימ־הנקב ןוהה לש רזוחהררוציי
 לש ךורעישה־יכרצ ןעמל אלא םייק לעופה ןיא ובש ,הזכ רוציי־ןפואב תרחא
 ותוחתפתה יכרצ ןעמל ,ךפיהל ,םייק אהי םיצפחב־רשועהש תחת ,םייוצמה םיכרעה
 אוה דבעושמ ךכ ,ומצע לש ושאר־רוציל םדאה דבעושמ תדבש םשכ .לעופה לש

 .א77ומצע לש ויפכ־רוציל יטסילאטיפאקה־רוצייב

 רדצהה תומדקתה םע תיסחי התחפה תחופ הנתשמה ןוהה־קלח .2
 ויתובקעב אבש זופירהו

 אל ףאו יוצמה יתרבחה־רשועה לש ופקיה אל יכ ,םידומ םמצע םינלכלכה
 ולודיג אלא — רכשה־תיילע ידיל םיאיבמה םה אל ,דבכ שכרנש ןוהה לש ולדג
 ^ קרפ ,1 רפס ,תימס .א) דבלב ולודיג לש תוריהמה־תגרדו רבצהה לש דימתמה
 בלשב ,ונייה ,הז ךילהת לש דחוימ בלשב אלא ונד אל ןאכ דע .([208 ׳מע ,1 ךרכ]
 ךילהתה םלוא .היהשכ ראשנ ןוהה לש ינכטה בכרההש םע ןוהה־תיילע וב הלחש

 .הז בלשל רבעמ םדקתמ

 ךשמב םיעיגמ ירה ,תיטסילאטיפאקה הטישה לש םייללכה תודוסיה םינותנשמ
 תיתרבחה הדובעה לש תיביטקודורפה התוחתפתהש ,הדוקנ ידיל םעפל םעפמ רבצהה
 — תימס .א רמוא — ״הפוג הביס וז״ .רבצהה ליבשב רתויב־ריבכה ףונמה תישענ
 הדובעה־תוחוכ תרבגהל תפחוד ,ןוהה לודיג ,ונייה ,הדובעה־רכש תא הלעמש"
 ־הלודג תומכ רציית הדובע לש רתוי־הנטק תומכש ,גישהל ידכ ,םייביטקודורפה

 ".תרצות לש רתוי

 לש םתויחמומ דבלמו ,רכו עקרקה תוירופ ןוגכ ,םייעבטה םיאנתה דבלמ
 הניחבמ רתוי הנויצ לע האב וז ךא — דדובמב םידבועו םייאמצע ,םירציימ־םילעופ

 רצות אלא וניא ומצע ןוהה יכ ...חכוה הב ,הנושארה ונתריקחל רוזחנו ואוב ,ךא" א77
 השענו עלקנ םדאהש רשפא דציכ ,רקיע־לכ ןיבהל ןיא יכ ,המדנ ידה ...םדא־תדובע לש
 בצמה והזש ןויכמו ;הז לש ותורמל ןותנו — ןוהה — אוה־ורצות לש ונוטלשל ףופכ
 ךפהנש ,רבדה היהנ דציכ :הלאשה הלועו תקחדנ ךנוצדמ־אלש ירה ,ושיחכהל ןיאו תואיצמב

 הנידמה" :ןנית ןופ) "ןןוהה לש ודבעל — ורצויב — ןוהה לש וטילשמ לעופה
 גיצהש ,איה ןנית לש ותוכז (.6 ,5 ׳מע ,1863 קוטסור .היינש הקלחמ .ינש קלח ,״תדדובמה

 .שממ יקדרד תבושת אלא הניא ותבושת ולאו :הלאשה תא
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 ןוהה־רבצה לש ךילהתה

 ־יטקודורפ לש הגרדה ־ירה — ותומכ תניחבמ רשאמ ,רצותה לש וביטב ,תיתוכיא
 הוצייה־יעצמא לש יסחיה םירועישה־ףקיהב תאטבתמ תיתרבחה הדובעה־תזיב
 ־חוכ לש הפוג תוצמאתה התואבו םיוסמ ןמז־קרפב תרצותל םכפהמ לעופהש
 םע תכלוהו הלדג ,ודוקפיתב שמתשמ אוה םהבש ,רוצייה־יעצמא תומכ .הדובעה

 .לופכ דיקפת ןאכ םיאלממ הלא רוציי־יעצמא .ותדובע לש תויביטקודורפה תיילע

 תויביטקודורפה לודיגל — יאנת אוה םלודיגש םהמו ,האצות אוה םלודיגש םהמ

 שומישה םעו הרוטקאפונאמה־ךרד־לע הדובעה־תקולח םע ,לשמל .הדובעה לש

 ךותל :רמוא הווה ,ןמז קרפ ותואב םלג־ירמוח רתוי םידבועמ תונוכמךובגבמב

 האצות וז .רזע־ירמוחו םלג־ירמוח לש רתוי הלודג תומכ תסנכנ הדובעה־ךילהת
 רלצייהייעצמא לש תומכה :ינשה דצמו .הדובעה לש תויביטקודורפה לודיגל

 זוכינ־תודמיצ ,ילארנימ לוביז ,הדובעדרומהב ,תוגוכמךונגנמ — שומישל־םינותנה

 'יעצמא תומכ ,ךכב אצויכ .הדובעה לש תויביטקודורפה לודיגל איה יאנת — רכו

 ןיבו ךכ ןיב ,םלואו /וכו הלבוהייעצמאב ,םינשבכב ,םיניינבב םיזכורמה רוצייה

 לא האנשהב ,רדצייה־לעצמא לש םהירועיש ףקיה לדג — האצות םאו יאנת םא ,ךכ

 ־יטקודורפ לש התיילעל יוטיב שמשמ הז לודיג ירה ,םכותל רדחוהש הדובעה־חוכ

 ־תוזנכ לש התתחפהב הלגתמ הנורחאה לש התיילעש ,ןאכמ *הדובעה־תויב

 :האבה תפסותה תא (ךליאו 273 ׳טע)ןאכ אצומ התא (1873 סיראפ) תיתפרצה הרודהמב *
 לע יחילזרב ךופהל דציכ הוהמ הילגנאב ואיצמה הלודגה היישעתה לש התווהתה םע"
 לע דמועה — [?11(1(16111] החילד יורק אוה — ךילהת ותוא .לושיחל־ןתיבה לזרבל ויגיס

 ,םינשבכה רפסמ לש המוצע הלרגה ידיל איבה ,דחוימ הנבמ םייונב םינשבכב תקצבה יוקינ
 ייעצמאב הפסוה הלח :רבד לש ורוציק !רכו םח ריוא תסנכהל םירישכמב שומיש ידיל

 ידכ דע — םדוקמכ הדובע־תומכ התואב שומיש ידיל ועיגה וללהו ,םלגיירמוחבו הדובע
 תא קוחדלו לוזבו הקיפסמ תומכב לזרב קפסל חיה רשפאו םיבורמ םימי ודבע אלש ךכ
 היישעתב םילודגה םיפונמה םה םחפו לזרבש ןויכמו .שומישייפנע המכו המכמ ץעה תאו ןבאה

 .הז שודיח לש ותובישה ןויצב םיזגהל לוכי .דתאי־יא בוש ,תינרדומה
 םייפכי־תדובע עצבמ — יחהילזרבה לש ויוקינב קסועה ,לעופה אוה — ןחזלדה ךא
 * תוישיאה ויתולוגס יפל לבגומ ראשנ והוקיפל םינותנה םינשבכה רפסמש ,הזכ גוסמ
 תכתמה־תיישעת וילא העיגהודדתלעש ,אלפנ גושגיש ותוא וישכע תבכעמש איה לז הלבגהו

 .החילדה לש האצמאה תנש איה ,1780׳ תנשמ לחה
 םיסדנהמה לש םאטבמ־ילכמ דחא /גניריני׳גנא הד, רמואו־זירכמ ךכ — ׳איה הדבוע,

 אלא וניאש טעמכ ,חלכ וילע דבאש ,םיידיבדדחילדה ךילהת יכ ,איה הדבוע, — הילגנאב
 תויומכ רתויו רתוי דבעלמדליל :איה םויכ ובתיישעת לש התפיאש ...תויראבדאבה~ידירשמ
 הנשדדבש טעמכ יכ ,םיאצומ ונא ןכ״לעו .יתשרחה רוצייה לש םינושה ויבלשב םירמוח לש
 םיריבכ דודיר״ילעפמ ,רתוי םידבכ רוטיקייסנרוק ,רתוי םימוצע םינשבכ םיכלוהודנימיקמ
 .תכתמה־תיישעת לש םיבורמה היפנעב םהב םישמתשמש — רתוי םייקנע .דדובעיילכו רתוי

 — שומיש ידיל האבה הדובעל סחיב רוצייח־יעצמא לש לודיג — יללכ לודיג ותוא ךותב
 תוחתפתהה ינפב םויכ דימעמש אוהו ,ביציו־דמוע טעמכ ראשנ הזוילדה־דילהת ירה
 ףילחהל םילודגה תשודחה־יתב לכב םידתעתמ ןכי־יכ חנה ...א1שבמ~םישק םיגייס תיתיישעתה
 ,םימוצע ןשבכ־ינעטמ לע טלתשהל ולכוי וללהו ,יטאמוטוא בוביס ינב םינשבכב הז ךילהת
 ,",גביריני׳גניא הד") ׳.םייפכיתדובע םידבועה לש הלועפה־רשוכ ךותמ ןיטולחל םיגרוחה

 (.1874 ינויב 13
 תבחרה ידיל איבהו לזרבה~תיישעתב הכפהמ ררוע ,דהילדה־דילהתש דהאל :עמשמ
 תמיוסמ תומכ ידי־לע ודבעל רשפאש — רמוחה לש ותומכ תבחרה ידיל םגו ,הדובעה־יעצמא
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 יטסילאטיפאקה רבצהה לש יללכה קוחה .23

 וא — וז הדובע ידי־לע םילעפומה רוצייה־יעצמא תומכל סחיב התחפה —הדובעה
 וימרוגל האישהב ,הדובעה־ךילהתב יביטקייבוסה םרוגה לש ורועיש תתחפהב

 .םייביטקייבואה

 ,רוצייה־יעצמא תומכב היילע ,ונייה — ןוהה לש ינכטה בכרהב הז יוניש

 ,ולש םיכרעה־בכרהב םג ףקתשמ — םתוא תיסמה הדובעה־חוכ תומכ לא תאושתב

 ,לשמל ,חיננ .הנתשמה וקלח ןובשח לע הלוע ןוהה־ךרע לש עובקה קלחה :ונייה

 רוציי־יעצמאב 50%. ,םיזוחאב בושיח יפל ,םיוסמ ןוהמ םיעיקשמ ויה הליחתבש
 ,הדובעה לש תויביטקודהפה־תגרד תוחתפתה םע ,ךכ־רחא !הדובע־חוכב 50%־ו

 ולודיג רבדב הז קוח .רכו ,הדובע־חוכב 20%,־ו רוציי־יעצמאב 80%, םיעקשומ
 דעצ לכ לע ךלוהו רשאתמ ,הנתשמה ןוהה־קלחל סחיב ,עובקה ןוהה־קלח לש הלועה
 םא ןיב — תורוחסה־יריחמ לש הוושמה חותינה ידי־לע (הלעמל חכוהש יפכ) לעשו
 התואב תונוש תומוא הוושנ םא ןיבו ,תחא המוא לצא תונוש תוילכלכ תופוקת הווש3
 גציימ וניאש ,ריחמה דוסי ותוא לש יסחיה לדוגה יכ ,אצמנ ללכ ךרדב .הפוקת
 סחיב דמוע ,עובקה ןוהה־קלח תא וא ,ולכאתנש רוצייה־יעצמא לש םכרע תא אלא
 םלשמה ,ינשה ריחמה־דוסי לש יסחיה לדוגה ולאו ;רבצהה תומדקתה לא רשי
 לא ךופה סחיב דמוע ,הנתשמה ןוהה קלח תא גציימה הז וא ,הדובעה דעב

 .רבצהה תומדקתה

 ,ונייה — עובקה ןוהה־קלח תמועל הנתשמה ןוהה־קלח לש ותתחפה םלואו
 סבכרהב הלחש ו־חומתה לע בוריקב אלא הדיעמ הניא — ןוהה־ךרע לש ובכרה יוניש
 םויכ קלוחמ הייווטה ףנעב עקשומה ןוהה־ךרע ,לשמל ,םא .םיירמוחה ויקלח־יפוג לש
 יפל קלוחמ היה 18־ה האמה תליחתב ולאו ,הנתשמ י/8־ו עובק 7/8 סחיה יפל ,הזה
 ־יעצמא לש ,םלגה־ירמוח לש הסמה הז דגנכ ירה — הנתשמ 1/־־ו עובק 1/ג סחיה
 הלודג ,תיביטקודורפ הכירצ תכרוצ הייווט־תדובע לש תמיוסמ תומכש ,רכו הדובעה
 לש הלודיג םע :טושפ םעטהו .18־ה האמה תליחתב התיהשמ םינומ תואמ םויכ

 לע ולכאתנש רוצייה־יעצמא לש ףקיהה הלוע דבלב אל הדובעה־תויביטקודורפ
 הלוע םכרע :רמוא הווה .םפקיה לא האנשהב םכרע ךלוהו־תחופ םג אלא ,הדי

 םיצמאתמ וישכעו ,ילכלכ םוסחמל חז ךילהת ךפהב רבצהה תצורמב ירה — הדובע לש
 דימעמ דוע הלהש ,םיגייסה תא קלסל ולכויש ,םישדח םיכילהת תועצמאב ונמיה רטפהל
 הנה .שומיש ידיל האבה הדובעה לא םסחיב ,םיירמוחה רוצייה״יעצמא לש ףסונ לודיג ינפל
 ,בגאו ;רבצהה לש היול~תובבכ תוצבצבמויתולועה ,תואצמאהו תוילגתה לכ לש ןהיתודלות

 דעו ותישארמ ,ינרדומה רוצייה לש וכלהמ תא וביארהודבילעהש העש ,תאז ונחכוה
 .ונימי תפוקתל

 יתודוסי לש יתומכ לודיג ןמזבדב להש דבלב אל רבצהה לש ותומדקתה םע :ןכבו
 תומדקתה התואש ,תיתרבחה הדובעה לש רוצייה־תוהוכ תוחתפתה ? םינושה םיירמוחה ןוהה
 רחא בלש ,תונתשה לש תועפותב :תוכיאה־ייוגישב םג יוטיב ידיל האב ,הירחא תררוג
 סחיב הדמתהב רבוגו־ךלוה ןהבש יביטקייבואה םרוגה ולאו ,ןוהה לש ינכטה בכרהב ,בלש
 רתוי הלדג םלגה־ירמוחו הדובעה־יעצמא תעפש :רמול הצור * יביטקייבוסה םרוגה לא
 הדימב :עמשמ ,םהב שומישה ליבשב םישורדה הדובעה־תוחוכ םוכס לא האנשהב רתויו
 'שוקיבה תא אוה תיחפמ הדימב־הב ,רתוי תיביטקודורפ הדובעה תא השוע ןוהה יובירש

 .ל ,א .מ ש״ע ןוכמה תרעה ".ופוג ןוהה לש ורועיש לא סחיב ,הדובעל
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 ןו.דה־רבצ,ד לש ךילהתה

 ןוהה ןיבש שירפהה לש ולודיג :ןכבו .םפקיה תיילע לא םחיב אל לבא ,טלחומב
 תומכה ןיבש שרפהה לש ולודיגמ הברהב רתוי ןטק הנתשמה ןוהה ןיבו עובקה
 עקשומש ,הדובעדזוכ לש תומכה ןיבו ,עובקה ןוהה הב עקשומש ,רוצייה־יעצמא לש
 הדימב דא ׳ינש שרפה לש 1לודיג םע ךלוהו לדג ןושאר שרפה .הנתשמה ןוהה הב

 .רתוי־התוחפ
 ־קלח לש יסחיה ורועיש תא התיחפמ רבצהה תומדקתהש ,ונרמא םא :בגא
 ירועיש תיילעל תורשפאה תא איצוהל ידכ םינפ םושב ךכב ןיא ,הנתשמה ןוהה
 ז הנתשמ 50%־לו עובק ןוה 50%,־ל ותליהתב קלחתמ ןוה ךרעש ,אהי .טלחומה
 ןוהה םייתניב לדג .הנתשמ ןוה 20%,־לו עובק ןוה 80%־ל קלחתמ אוה םימיל
 ףא הנתשמה וקלח לדג בוש ,ש״יל 18.000 ידכ דע ,ש״יל 6000 לש רמאנ ,ירוקמה
 הליחת םא ,םלוא .ש״יל 3600 אוה וישכעו ש״יל 3000 היה הליחתמ .!/5־ב אוה
 ¬זוע םילעופל שוקיבה תא תולעהל ידכ 20%, לש ןוה־תפסות הקיפסמ התיה

 .השולש יפ ירוקמה ןוהה לדגיש ,ךכל שורד וישכע ירה — 20%,¬ב

 תיתרבחה תויביטקודורפה תוחתפתהל תמדוק החנה יכ ,חכוה תיעיברה השרפב
 ןגראל ןתינ וז החנהב קר יכ ;לודג הדימ־הנקב הלועפ־ףותיש אוה — הדובעה לש
 םזוכיר ידי־לע רוצייה־יעצמאב תונוכסח גוהנל ןתינ ;הדובע־תוויצו הדובע־תקולח
 ןיא רמוחה תניחבמ רבכש ,הלאכ הדובע־יעצמא םלועל איבהל ןתינ ;תונומתב
 רידחהל ןתינ ;הב אצויכו תונוכמה תכרעמ ןוגכ ,ףתושמב אלא םהב שמתשהל
 ותכיפה רבד תא םישגהל רשפאו ;םיריבכ עבט־תוחוכ רוצייה תורישל דימעהלו
 ־יעצמאשכ ,תורוחסה־רוציי לש דוסי לע .עדמב יגולונכט שומישל רוצייה־ךילהת לש
 ודבל רציימ אוהש וא ןמואה־לעופה ןכ־לעו ,םייטרפ םישנא לש םניינק םה רוצייה
 ול םירסחש םושמ הרוחס תקזחב ותדובע־חוכ תא רכומ אוהש וא ,ומצע תעד לעו
 תונותה לש םלודיג םע אלא החנה התוא תמשגתמ ןיא — יאמצע לעפמל םיעצמאה
 םניינקל םיכפהנ םייתרבחה היחמה־יעצמאו רוצייה־יעצמאש לכ וא םיילאודיווידניאה
 לודג הדימ־הנקב רוצייה ןיא תורוחסה־רוציי לש עקרק לע .ןוה־ילעב לש יטרפה
 ־ינרצי לש םהידיב ןוה לש םיוסמ רבצה .תיטסילאטיפאק הרוצב אלא לודגל לוכי
 יטסילאטיפאקה רוצייה־ןפואל םדוק־יאנת ,אופיא ,שמשמ םיילאודיווידניא תורוחס
 לעפמל תונמואה ןמ רבעמה ליבשב וז החנה חינהל ונייה םיווצמ ןכ לעו .ילוגסה

 שמשמ אוה ןיא ןכש ,ינושאר רבצה יורק אהי הז רבצהש רשפא .יטסילאטיפאקה
 ותוא דציכ .ילוגסה יטסילאטיפאקה רוצייל ירוטסיה סיסב אלא תירוטסיה האצות
 אוה :ונייד .ךכב ןודל ןאכ םיכירצ ונא ןיא ןיידע — 1 םלועל אב ופוג אוה ,רבצה
 לש תיתרבחה תויביטקודורפה תאלעהל םידעתמה לכ םלוא .אצומה־תדוקנ שמשמ
 ־ףדוע לש ורוציי תאלעהל םירותמ םג םה ,הז עקרק לע םילועו־םיחמוצה ,הדובעה
 :רמוא הווה .רבצהה תווהתהל דוסי שמשמ בוש הזו ,תרצותה־ףדוע לש וא ,ךרעה
 .ץאומה ורבצח ליבשב םידותמ ,ונייה ,ןוה ידיב ןוה לש ורוצייל םידותמ םג םה
 הלועו־לדג רועישכ םלגתמ ,ןוהב ךרע־ףדוע הדמתהב לגלגתמש ,רזוחה־לוגלגה
 תבחרהל סיסב אוה ףא השענ רועיש ותואו .רוצייה־ךילהת ךותל סנכנש ןוהה לש
 לש תויביטקודורפה תאלעהל ךכל םיולתמה םידותמה לשו ,רוצייה לש ותדימ־הנק
 ־רבצה לש תמיוסמ הגרדש ,וניאר םא :ןכבו .ךרעה־ףדוע לש ץאומ רוציילו הדובעה
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 ׳בוש םרוג ןורחאה הז ירה ,ילוגסה יטסילאטיפאקה רוצייה־ןפואל יאנת איה ןוהה
 ןוהה רבצה םע :רמוא הווה ,ןוהה לש רתוי־ץאומ רבצהל ,תרזוח העפשה ךות
 -ןפוא לש ותוחתפתה םעו ,ילוגסה יטסילאטיפאקה רוצייה־ןפוא ךלוהו חתפתמ
 םימרוג ינש םתוא .ןוהה רבצה ךלוהו־חתפתמ ילוגסה יטסילאמיפאקה רוצייה
 םה _ ידדהא םיקלחמ םהש ,ןילמוגה־תפיחרב בכרומה סחיה יפל לכה — םיילכלכ

 וקלח ךלוהו־תחופ ודי לעש ,ןוהה לש ינכטה בכרהב הרומתה תא םיללוחמש
 .עובקה וקלח תמועל הנתשמה

 ,רוציי־יעצמא לש — ןטק םאו לודג םא — אוה זוכיר ילאודיווידניא ןוה לכ

 רבצהל יעצמא השענ רבצה לכ .ןטק וא לודג ,םילעופ־אבצ לע דוקיפ ול םאתומו
 תא רבצהה ביחרמ ,ןוה לש ודוקפיתב שמשמה רשועה תומכ הברתמש םע .שדח
 הדימ־הנקב רוצייה לש דוסיה תא ביחרמ אוה ךכו ,םידיחי ןוה־ילעב ידיב וזוכיר
 יתרבחה ןוהה לש ולודיג .םיילוגסה םייטסילאטיפאקה רוצייה־יד1תמ תאו לודג
 תוראשנ תוביסנה ראש לכש םיחינמ םא .םיבורמ םידיחי־תונוה לש םלודיגב עצבתמ
 ,רוצייה־יעצמא לש םזוכיר ךלוהו־לדג םמעו םידיחיה תונוחה םיכלוהו־םילדג ,ויהשכ

 ־םישלתנ הז םע .יתרבחה ללוכה־ןוהה לש דוסי־יקלח םיווהמ םהש סחיה יפל
 םייאמצע תונוח לש דוקפיתב םישמשמו םיירוקמה תונוחה ןמ םיחיפס םיכלוהו
 םהיתוחפשמב םיסכנה לש םתוקלחתה ,ראשה ןיב ,ךכב האלממ לודג דיקפת .םישדח
 לש םרפסמ ,טעמ וא הברה ,םג לדג ןוהה־רבצה לדגשמ :ןכבו .ןוהה־ילעב לש
 םסובמה ,הז גוסמ זוכירה ליבשב יפוא־ינמיס תושמשמה ,ןה תודוקנ יתש .ןוהה־ילעב
 ,ךלוהו־לדג זוכיר ותוא :תחא .ומע ההדזמה :ןכמ הלודג וא ,רבצהה לע ןירשימב

 םאב — לבגומ ,םידיחי ןוה־ילעב לש םהידיב םיזכרתמ םייתרבחה רוציי,ד־יעצמאש
 :תינש .יתרבחה רשועה לש ולודיג תגרד ידי־לע — ויהשכ םיראשנ םיאנתה דאש

 הברה ןיב קלוחמ ,דחוימ רוציי־םוחת לכב תתיבש הנקש ,יתרבחה ןוהה לש הז קלח
 הווה .הזב הז םירחתמו םייאמצע תורוחס־ינרציכ חז דגנכ הז םידמועה ,ןוה־ילעב
 ,תובורמ תודוקנ ינפ לע םיררופמ םהש קר אל וב ךורכה זוכירהו רבצהה :רמוא

 לש םתווהתהב בלטצמו־בלתשמ םדוקפיתב םישמשמה תונוהה לש םיוביר םג אלא■
 רבצהה םלגתמ דחא דצמ םא :ןכבו .םינשי תונוה לש םתולצפתהבו םישדח תונוח
 ינשה דצמ ירה ,הדובע לע דוקיפה לשו רוציי,ד־יעצמא לש ךלוהו־ףיסומ זוכירכ

 .םידיחי־תונוה הברה ןיב ןילמוג־תייחדכ םלגתמ אוה■

 דגנכ וא ,םידיחי־תונוה הברהל יתרבחה ללוכה־ןוהה לש תוררופתה התוא דגנכ
 ןיא בוש .םהיניבש ןילמוגה־תכישמ תלעופ ,וירוריפ־ויקלח ןיבש ןילמוגדוייחד התוא
 לע דוקיפ לשו רוציי־יעצמא לש — רבצה םע ההדזמה זוכיר — טושפ זוכיר הז
 ¬יווידניאה םתואמצע לש התריקע יהוז ,רבכ ווהתנש תונוה לש זוכיר והז .הדובע

 טעמב םינטק תונוה הברה לש םלוגלג ,ןוה־לעב ידיב ןוה־לעב לש ולושינ ,תילאוד
 אלא םדוק־יאנתכ חינמ אוה ןיאש ,ךכב ןושארה ןמ לדבנ הז ךילהת .םילודג תונוה
 תריז ןיא ןכילעו ,םדוקפיתב םישמשמהו רבכ םימייקה תונוהה תקולחב יוניש
 ידי לע וא יתרבחה רשועה לש טלחומה ולודיג ידי לע דוע תמצמוצמ ותלועפ
 ,תומוצע תויומכב דחא לש ודיב האוגו־ךלוה ןוהה ןאכ .רבצהה לש םיטלחומה וילובג
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 ןוהה־רבצה לש ךילהתה

 ,שממ [06נב1נ1,3.118^1;1011] זכרהה ו!דז .תובורמ םיידימ םלענו־ךלוה אוה םשש םושמ
 .[001ב063ב1;1־£11;10ת] זוכירהו רבצהה ןמ לידבהל

 אל ,ןוה ידי־לע ןוה תכישמ ליבשב דא ,תוגוהה לש הז זכרה ליבשב םיקוחה
 תלהנתמ תורחתהה תמחלמ .דבלב תיניינעו הרצק הזימרב ונייד .ןאכ םחתפל לכונ
 — [03,6161*18 ש31*111ט8] םיווש םיאנתה ראש םא—תורוחסה־לוז .תורוחסה תלזוה י״ע

 ןכ־לעו .רוצייה לש ותדימ־הנקב בוש היולת וזו ,הדובעה לש תויביטקודורפב יולת
 לש ותוחתפתה םע יכ ,דוע רכזייו .םינטקה תא םילודגה תונוהה םיחצנמו־םיכמ
 תלהנהל שורדה ,דיחיה־ןוהה לש ילאמינימה ופקיה לדג יטסילאטיפאקה רוצייה־ןפוא
 ,רוציי־ימוחת ךותל רתוי־םינטקה תונוחה םיקחדנ ךכיפלו .םיניקתה ויאנתב קסע

 .תומילשב־אלש וא תויעראב אלא םהילע הטלתשנ אל בוש הלודגה היישעתהש

 סחיבו הז םע הז םיקבאנה תונוחה רפסמ לא רשי סחיב ןאכ תללותשמ תורחתהה
 ,ךרעב םינטק ןוה־ילעב הברה לש םנברוחב דימת תמייתסמ איה .םלדג לא ךופה

 םע ,הז דבלמ .םיכלוהו־םילכ םתצקו ,חצנמה לש ודיל םירבוע םתצק םהיתונוהש
 ותליחתב ;יארשאה־תכדעמ — הלוכב השדח המצעמ תיוהתמ יטסילאטיפאקה רוצייה
 םייומס םיטוח שרופ והירהו ,רבצהה לש עונצ רזועכ ,תרתחמב יארשאה בנגתמ
 ינפ לע םירוזפה ,ןוממ־יעצמא לש תונטקו תולודג תויומכ םהב ךשומו ןיעה ןמ
 ךא ;םידגואמ וא םידיחי־ךוה־ילעב לש םהידי ךותל ,הרבחה לש ןוילעה חטשה
 השענ אוהש ףוסו ,םויא ,שדח ןיז־ילכ תורחתהה תמחלמב השענ אוהו טעמ דוע

 .ןוהה לש וזכרה ליבשב םוצע יתרבח םזינאכמל
 הדימב־הב ,יטסילאטיפאקה רבצההו יטסילאטיפאקה רוצייה םיחתפתמש הדימב
 םע .זברהה לש רתויב־םימוצעה םיפונמה ינש הלא ,יארשאהו תורחתהה םיחתפתמ
 דוונוהה תא ,רמולכ ,זנחהל־ןתינה רמוחה תא רבצהה לש ותומדקתה הברמ: הז
 ,יתרבחה ךרוצה תא ,ןאכמ ,תרצוי יטסילאטיפאקה רוצייה תבחרה ולאו ,םידיחיה

 םעוציבש ,םיריבכ היישעת־ילעפמ םתוא ליבשב םיינכטה םיעצמאה תא ,ןאכמו
 םידיחיה־תוגוהה לש תידדהה הכישמה חוכ םג ונימיבש ,ןאכמ .םדוק ןוהדברהב ךורכ
 התוטשפתה םג םא ,םלוא .םימיה ןמ םויב ויהשמ רתוי םיקזח זכרהל־המגמה םגו
 גשיהה ידי־לע ,תמיוסמ .הדימב ,תועבקנ זכרהה־דועונת לש היגרנאהו תיסחיה
 םזינאכמה לש ונורתי ידי לעו יטסילאטיפאקה רשועה לש ורועישב רבכ גשוהש
 לש יבויחה ולודיגב רקיע־לכ הדלת זכרהה לש ותומדקתה ןיא ירה — ילכלכה
 זוכירה ןכש — זוכירה ןיבל זכרה,ד ןיב דחוימב לידבמש אוהו .יתרבחה ןוהה רועיש
 אובל לוכי זכרהה .בחרומ הדימ־הנקב רזוחה־רוצייה ליבשב רחא יוטיב אלא וניא
 יתומכה רדסהה תונתשה םצע םע ,רבכ םימייקה תונוהה תקולחב דבלב יוניש םע
 תויומכל לודגלו־תואגל ןאכ ןוהה לוכי .םהיתוצובקל יתרבחה ןוהה יקלח לש
 .םידיחי לש םיידי המכו המכמ לטינ ,רחא םוקמב ,םשש םושמ ,דחא לש ודיב תומוצע

 ויה וליא ,ולובג־הצק ידיל זכרהה עיגמ היהו רשפא םיקסעה־יפנעמ םיוסמ ףנעב
 רשפא תמיוסמ הרבחב •כיזדחא דיחי־ךוה ללכל וב םיעקשומה תונוהה לכ םיגזמתמ

 םיפאוש רבכ ,הקירמאבו הילגנאב רתויב־םישדחה "םיטסודט״ה .׳ד הרודהמל) ב7ז
 ,דהא יעוצקמ ףנעבש םילודגה םילעפמה לכ תא תוחפל ,דכלל םיסנמ וללה ןכש ,וז הרטמל

 (.א .פ — .ןילופונומה־תוכז תא השעמל הל חיטבהלו תחא הלודג תוינמ־תרבח ךותב
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 ודיב םא דכולמ היה ולוכ יתרבחה ןוההש העשב אלא לובג ותוא םיגישמ ויה אלו
 .הדיחי ןוהרחרבח לש הדיב םאו דיחי ןוה־לעב לש

 תא םייתיישעתה ןוהה־ילעב ידיב ותתב ,רבצהה לש ולעפ תא םילשמ זכרמה
 האצות הז ןורחא גשיהש ,אהיו .םהיתולועפ לש הדימה־הנק תא ביחרהל תלוכיה
 סנואמדוופיס לש ךרדב עצבתמ זכרההש ,אהיו ?זכרמה לש וא רבצמה לש אוה
 םירחאה תונומה יבגל םיעירכמ הכישמ־יזכרמל םיכפהב םימיוסמ תונוחש ,ונייה)
 ךכ־רחאו ,הלא לש ילאודיווידניאה םתוקבדיהדווכ תא םיסרוה םהש ,ךכ ידכ דע
 ,תונוח ינומה לש םתוגזמתה הלחש וא ,(םידדובה םהירבש תא םמצעל םה םיכשומ

 תמקה לש רתוי־הקלה ךרדב ,םתווהתהב םה םידמועש םאו רבכמ ווהתנש םא
 םילעפמה לש םתובחרתה הלדגשמ .איה תחא תילכלכה האצותה — תוינמ־תורבח
 ליבשב רתוי־ףיקמ ןוגראל אצומ־תדוקנ םוקמ לכב תשמשמ איה ירה ,םייתיישעתה
 םיירמוחה הפיחדמ־תוחוכ לש רתוי־הבחר תוחתפתהל ;םיבר לש תללוכה הדובעה
 יפל םילהונמו םידדוב רוציי־יכילחתש ,ךלוהו־דימתמ לוגלגל ,רמולכ ;םהלש
 שומיש ידיל םיאבומו תיתרבח הניחבמ םיפרוצמ רוציי־יכילהתב םילגלגתמ הרגישמ

 .תיעדמ הניחבמ

 — רזוחה־רוצייה ידי״לע ןוהה לש גרדומ יוביר ,ונייה ,רבצההש ,רורב םלוא
 .יטא דותמ אלא וניא — תיניילולה הרוצה לא לוגיעה־דורוצמ רבוע אוהש ךות

 תיתומכה תוקלחתהה תא תונשל אלא ךירצ וניאש ,זכרהה לא האנשהב ,דואמ
 רבצההש דע ןיתמהל םלועה היה ךירצ ילמליא .יתרבחה ןוהה לש ויקלח־יפוגב
 םלועה היה ןיידע — לזרב־תוליסמ תונבל םילגוסמ ויהיש םידיחי־תונוה המכ רישכי
 ־תורבח לש ןחוכב דחא די־יחמב זברהה תאז השע הז דגנכ .לזרב־תוליסמ ילב דמוע

 ריבגמ אוה ירה ,רבצהה לש ויתואצות תא ץיאמו ריבגמ זכרהה דועבו .תוינמה
 עובקה וקלח תא תולידגמ וללהו ,ןוהה לש ינכטה ובכרהב תוכיפהה תא דחאכ ץיאמו

 .הדובעל יסחיה שוקיבה תא תוטיעממ אליממו ,הנתשמה וקלח תבשח לע

 תוברתמ ףאו תורצייתמודוורזוח ,זכרהה ידי־לע הליל־ןב ומחלוהש ,ןוהה־תויומב
 רבצהל םישדח םיריבכ םיפונמ תושענ ןה ךכו ,רתוי רהמ אלא ,םירחא תונוהכ
 ךכב תוללכנ ירה ,יתרבחה רבצהה לש •ותומדקתהב רבודמ םא :ןכבו .יתרבחה

 .זכרהה לש ויתואצות ,שרופמב אל םג םא — םויכ

 םישמשמ ,(1,22 קרפ ןייע) ןיקתה רבצהה ךלהמב םיווהתמה ,םיפסומה תונוהה
 םייתיישעת םילולכשלו ,תושדח תוילגתו תואצמא לש ןלוצינל רזע־ילכ רקיעב
 שדחתמ אהיש ,ןשיה ןוהה ליבשב םג העשה העיגמ ןמזה ךשמב םלואו .ללכב
 תינכטה ותומדב שדחמ־דלניי ףאו ורוע הנשמ אהיש ,ויערכו וברק לע ולוכ
 ידיל איבהל ידכ הדובע לש רתוי הנטק תומכ הקיפסמ ךכ םשלו ;תללכושמה
 התחפה ,חרכהב ,תעבונ ןאכמ .םלג־ירמוחו תונוכמ לש רתוי הלודג תומכ העונת
 ובריש לככ ,לדגת וז התחפהש ,וילאמ ןבומו ;הדובע ירחא שוקיבה לש תטלחומ
 'ךילהתב םינותנה תונוהה — זכרהל־העונתה ידי לע — םינומהל־רבטצהל

 .התד תושדחתהה

 .תומדקתה םע הווהתמה ,ףסונה־ןוהה וילא ךשומ דחא דצמ :דמל התא ןאכמ
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 ,ןשיה ןוהה ינשה דצמו .ורועישל סחיב םילעופ לש ךלוהו־תחופ רפסמ ,רבצהה
 םילעופ לש ךלוהו־לדג רפסמ החוד ,שדח בכרהב ידוירפ רוציי רצייתמו־רזוחה

 .ודי לע םיקסעומ ויה ןכל־םדוקש

 יסחי ןיםולכוא״ףדוןן לש לדגו־םדקתמ רוציי .3
 יתיישעת םיאולימ״ליח לש וא

 יפכ ,עצבתמ — דבלב תיתומכ הבחרהכ הליחת ונל הלגתנש ,ןוהה רבצה
 עובקה וקלח לש תדמתמ היילע ךות ,ובכרה לש תדמתמ תיתוכיא הרומתב ,וניארש

 .•>77הנתשמה וקלח ןובשח לע
 ¬קודורפה חוכה תוחתפתה ךכל המאתהבו ,ילוגסה יטסילאטיפאקה רוצייה־ןפוא
 אל—ןוהה לש ינאגרואה בכרהב ךכ ידי־לע תמרגנה הרומתהו ,הדובעה לש יביט
 רשועה לש ולודיג םע וא רבצהה לש ותומדקתה םע דחי םיעסופ םהש דבלב
 ותוטשפתה וא ,טושפה רבצההש םושמ ,ךורע־ןיאל רתוי הריהמ םתעיספ .יתרבחה
 ;םיילאודיווידניאה ויתודוסי לש זכרהה וילא הוולתמ — ללוכה־ןוהה לש תטלחומה
 ןוהה לש תינכט הכפהמ הילא תיוולתמ ,ףסונה־ןוהה ךותב תינכטה הכיפהה ףאו
 עובקה ןוהה־קלח ןיבש סחיה הנתשמ רבצהה לש ותומדקתה םעש ירה .ירוקמה
 ךכ רחא השענו ךלוה אוה ירה ,1:1 היה הליחתב םאו ,הנתשמה ןוהה־קלח ןיבו
 ־חוכב עקשומ — ןוהה לש ולודיג םעש ,אצמנו *,רכו ,1:7,1:5,1:4 ,1:3 ,1:2
 דגנכו ,רכו1/8,1/8׳1/ג ,7* ,73 תמדקתמ היילעב אלא ללוכהדכרעמ 7* אל הדובע
 ירחא שוקיבהו ליאוה .רכו ,78 ,7־> ,7י ׳7* ׳7* רוציי־יעצמאב םיעקשומ הז
 ירה ,הנתשמה וקלח ידי־לע אלא ,ללוכה־ןוהה לש ופקיה ידי־לע אל ,עבקנ הדובע
 תחת — ללוכה־ןוהה לש ולודיג םע תכלוהו־תמדקתמ התחפה תחופ שוקיב ותואש
 ורועיש לא תיסחי הדירי אוה דרוי .םדוק ונחנהש יפכ ,דחי ומע יסחי לודיג לודגל
 םע םנמא .הז רועיש לש ולודיג םע תצאומודומדקתמ הדירי לבא ,ללוכה־ןוהה לש
 ,ומע גזמתמה הדובעה־חוכ ,ונייה ,הנתשמה וקלח םג לדג ללוכה־ןוהה לש ולודיג
 ןיא ןהבש ,םייגיבהדווקספה תורצקתמ .דימת תכלוהודותחופ היצרופורפב לבא
 שרדנש דבלב אל .ןותנ ינכט סיסב לע רוצייה תבחרה לש הלועפ אלא לעופ רבצהה
 היהי רשפאש ידכ ,ללוכה־ןוהה לש ,תכלוהו־הלדג תומדקתה ךות ,ץאומ רבצה
 לש דימתמה ולוגלג תמחמ — וליפאו ,ןותנ רועישב ףסונ םילעופ־רפסמ טולקל

 הז לדג רבצה .םדוקפיתב רבכ םישמשמה םילעופה תא קיסעהל ידכ — ןשיה ןוהה
 :רומאל ,ןוהה לש ובכרהב תושדח תורומתל רוקמ םישענ ,םפוג סה ,הז זכרהו
 התחפה .עובקה וקלח תמועל הנתשמה וקלח לש השדח תצאומ התחפהל רוקמ םישענ
 — ללוכה־ןוהה לש ולודיג םע תכלוהו תצאומה ,הנתשמה ןוהה־קלח לש וז תיסחי
 בטוקב הרואכל תשבול — ללוכהרוהה לש ולודיג םצעמ רתוי הריהמ וז הצאהו

 ריעהל שי ןאכ" :וז הרעה ןאב תאצמנ סקראמ ידיב רשא ישומישה ספוטה ילושב ג77
 וא רתוי־לודג ןוה יבגל ידה ,תיתומכ אלא הניא הבחרהה םא :ןבמ־רחאל דוביעה ליבשב
 ־ונתינש תונוהה לש םהירועיש סחיכ םיחןדה םיסחייתמ יעוצקמ ףנע ותואב רתוי־ןטק
 חוידה־רעש ןמזב־וב הלוע ידה ,תיתוכיא העפשה העיפשמ תיתומכה הבחרהה םאו .הערפמב

 (.א .פ) ".רתוי־לודגה ןוהה ליבשב
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 יטסילאטיפאקה רבצמה לש יללכה קוחה .23

 רתוי־ריהמ לודיג ,םילעופה־תייסולכוא לש טלחומ לודיג :הכופה הרוצ ינשה
 .התקסעהל םישורדה םיעצמאה לש ,ונייה ,הנתשמה ןוהה לש ולודיגמ תודימתב

 וצרמל סחיב .ןבומ — תודימתב יטסילאטיפאקה רבצהה רציימ רבד לש ותימאל ךא
 ךכ ךותמו ,תפדוע — תיסחי הניחבמ תפדוע םילעופ־תייסולכוא — ופקיהלו
 ־תייסולכוא לש רותי וא ,ןוהה־ךורעיש לש םיעצוממה םיכרצה ליבשב — תרתוימ

 .םילעופ

 האיבמ איה םיתע ורבצה תעונתש ,אצוי ,הרבחה לש ללוכה־ןוהב םינדשמ
 רוצייה־ימוחת ןיב דחא־ןמזב הימרוג םיקלחתמ םיתעו ,תוידוירפ תורומת ידיל
 ורועישב לודיג לוחיש אלב ,ןוהה לש ובכרהב הרומת הלח םידחא םימוחתב .םינושה
 ןוהה לש טלחומה ולודיג ךורכ םירחא םימוחתב !וזוכיר םצע תמחמ קר ,טלחומה
 םימוחתב !וב טלקנש הדובעה־חוכ לש ,ונייה ,הנתשמה וקלה לש תטלחומ הדיריב
 הדובע־חוכ וילא ךשומו ןותנה ינכטה וסיסב לע ולודיגב ןוהה ךישממ םיתע םידחא
 וקלח ץווכתמו ןוהב תינאגרוא הרומת הלח םיתעו ,ומצע לש ולודיגל סחיב — ףסונ

 ןאכמו ,הנתשמה ןוהה־קלח לש ולודיגש ,אוה םימוחתה לכב הוושה דצה !הנתשמה
 תיערא חווהתהבו תוקזח תודונתב דימת ךורכ ,םיקסעומה םילעופה רפסמב לודיגה
 םילעופ תקיחד לש רתוי־תטלובה הרוצה תא שבול הזש ןיב — הייסולכוא־ףדוע לש
 שממ הליעפ ךא תוחפ ןיעל־תדקדזמה ,הרוצה תא שבול אוהש ןיבו ,רבכמ םיקוסעה
 הקולחה־תורוניצ ךותב הריתיה םילעופ־תייסולכוא תטילקב םיבוכיע לש ,הנושארכ
 תגרד םעו ודוקפיתב רבכמ שמשמה יתרבחה ןוהה לש ורועיש םע דחי .78םיחיכשה
 ידיל ואבוהש םילעופה ינומהו רוצייה לש הדימה־הנק תובחרתה םע !ולודיג
 םרזה אלמתמו בחרתמשמ !םתדובע לש יביטקודורפה חוכה תוחתפתה םע !העונת
 לש הלודיג ךורכ ויפלש ,הדימ־הנק ותוא םג בחרתמ — רשועה תונייעמ לכ לש
 הברתמ !ןוהה ידי לע םילעופה תקיחד לש הלודיגב ןוהה ידי־לע םילעופה תכישמ

 :ראשה ןיב ,הארמ סלוובו הילגנאב דקפימה 78
 — (רכו םיעור ,םיננג ,םירכוח ,עקרק־ילעב תוברל) תואלקחב םיקוסעה םישנאה לכ״
 קורס רמצ לש הרוטקאפונאמ .87.337 :הדירי ! 1.924.110 :1861 ! 2.011.447 :1851
 : 1851 — ישמל תשורח־יתב .79.242 : 1861 ;םישנא 102.714 :1851 — [>'סו-81;0ס1]
 .12.556 : 1861 ? 12.098 :1851 — ידוה גיראב םיעבצ ־םיפדמ ,101.678 :1861 ! 111.940
 ררוג הז רבדש ינפמ ,המוצע הדימב בחרתנ קמעהש יפ לע ףא ,הנטק היילע אלא ןאכ ןיאו
 — סינעבכ .םיקסעומה םילעופה דפסמ לש ,תילאנויצרופורפ הדימב ,הלודג התחפה וירחא

 : 1861 ! 20.393 :1851 — תועבגמו שק־יעבוכ ישוע .13.814 :1861 ! 15.957 : 1851
 :1861 !4.949 :1851 — תורנ ישוע .10.677 :1861 !10.556 :1851 — םיתתול .18.176
 : 1851 — תוקרסמ ישוע • .זאג־תרואתב היילעה תמחמ ,ראשה ןיב ,האב וז הדירי .4.686
 תמחמ המועז הפסוה !31.647 :1861 !30.552 :1851 — ץע־ינרסנ .1.478 :1861 !2.038
 תמחמ הדירי ! 26.130 : 1861 ! 26.940 : 1851 — םירמסמ ישוע .הריסנ־תונוכמ לש ןגושגש

 .32.041 :1861 ! 31.360 :1851 — תשוחנו לידב תורבסב םילעופ .תונוכמה דצמ תורחתהה
 — םחפ־תורכמ ; 456.646 : 1861 ; 371.777 :1851 — התגיראלו הנתוכ תייווטל ר״חתבב :ולאו
 ,דתויב־הלודג ךליאו 1851 תנשמ םילעופ לש תפסותה״ .246.613 :1861 !183.389 :1851
 שומיש ידיל ןאכ דע םהב האב אל תונוכמה תכרעמש — היישעת־יפנע םתואב ,ללכ־ךרדב
 ,[35] ׳טע ,1863 ןודנול ,ישילש דרכ ,״1861 תנשל סלוובו הילגנאב דקפימה") ״.חלצומ

 (.[ךליאו 37] ,36
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 ־האוג ןכו ;תינכטה ותרוצבו ןוהה לש ינאגרואה בכרהב תורומתה לש ןתוריהמ
 םאו ןמזב־וב םא ,תורומתה ןתוא ידי־לע םיספתנה רוצייה־ימוחת לש גוחה ךלוהו
 ,ןוהה רבצה תא תרציימ הפוג איהש םע ,םילעופה־תייסולכוא :ןכבו .ןיגוריסל
 ־תרתוימל המצע התוא םישועש םיעצמאה תא ךלוהו־הברתמ ףקיהב איה תרציימ
 ,יטמילאטיפאקה רוצייה־ןפואל ול דחוימה ןיסולכוא־קוח והז .70תיסחי הניחבמ ןיינמב

 ולשמ םידחוימ ןיסולכוא־יקוח ול שי דחוימ ירוטסיה דוצייךפוא לכ השעמלש םשכ
 — תויחו םיחמצ ליבשב אלא םייק וניא טשפומ ןיסולכוא־קוח .ירוטסיה ףקות ינב

 .תירוטסיה הניחבמ ךכב ברעתמ וניא םדאהש המכ דע

 ,רבצהה לש חרכה־תדלות אוה םילעופה־תייסולכואב רותי יכ ,וניאר םא ,םלוא

 ־ףדוע ותוא השענ ,ךפיהל ,ירה — יטסילאטיפאק דוסי לע רשועה תוחתפתה לש וא
 לש ומויקל יאנת השענ אוה :ןכמ הלודגו ,יטסילאטיפאקה רבצהל ףונמ הייסולכוא
 ,שומישל־דמועה יתיישעת םיאולימ־ליח שמשמ אוה .יטסילאטיפאקה רוצייה־ןפוא

 .אוה־ונובשח לע ותוא הבירו חפיט הלה וליאכ ,ןיטולחל ןוהה לש וניינק ולוכ אוהו

 םיאולימ־ליח ותוא דימעמ ןוהה־ךורעיש לש םיכלוהו־םינתשמה םיכרצה ליבשב
 םיגייסב תולת אלל — לוצינל ומצע ןתיל דימת ןמוזמוךכומה ישונאה רמוחה תא
 תוחתפתה :וילא הוולתמש המו רבצהה■ לודיג םע .שממ לעופב ןיסולכואה־יוביר לש
 קר אלו ;ןוהה לש ימואתפה תוטשפתהה חוכ לדג ,הדובעה לש יביטקודורפה חוכה

 ,תיביסרגורפ התחפה תחופו־ולוה הנתשמה ןוהה לש יסחיה רועישה יכ ,קוח ותוא 79
 ןמ םיניוצמ םינלכלכ המכ — םיריכשה־םילעופה דמעמ לש ובצמ לע ויתועפשה תוברל
 וז הניחבמ רתויב־הלודגה תוכזה .והוניבהשמ רתוי קוח ותוא ושחינ תיסאלקה הלוכסאה
 עובק ןוה ףילחמו־בברעמ ,םינלכלכה ראש לככ ,אוה םג םא ,ן ו ט ר א ב ן ו ׳ג ל ול תעדונ
 לש ותיילעב יולת הדובע ירחא שוקיבה" :אוה רמוא .רזוח ןוהב הנתשמ ןוהו ביצי ןוהב
 ינש ןיב סחיה הווש יכ ,תמא וז ■דתיה וליא .ביציה ןוהה לש ותיילעב אלו ,רזוחה ןוהה
 םילעופה רפסמש ,תמאב ,ןאכמ אצוי זא יכ ,תוביסנה לכבו םינמזה לכב הלא ןוה־יגוס
 .תורבתסה לש לצ ףא הל ןיא תאזכ החנה ךא .הנידמה רשוע לא סחיב יוצמ םיקסעומה

 ןוהה לש ורועיש לדגו־ךלוה ,היצאזיליביצה תטשפתמו תויונמואה תוחתפתמו־תוכלוהשמ
 ,תיטירב הלמלמ־תכיתח לש הרוצייב עקשומה ,ביציה ןוהה םוכס .רזוחה ןוהה לא סחיב ביציה
 הכיתחב עקשומה [ביציה ןוהה לש] םוכסהמ — ףלא יפ רשפאו — האמ יפ תוחפל לודג.
 וליא ...ףלא יפ וא האמ יפ הנטק רזוחה ןוהה לש היצרופורפהו .תידוה הלמלמ לש המוד
 עיפשהל ידכ ךכב אהי אל — ביציה ןוהה לא םייתנשה תונוכסחה לכ תא םיפיסומ ויה
 ,תוביסנה רבדב םירוהרה" :ןוט ר אב ן ו ׳ג) ".הדובע ירחא שוקיבה לע לודיג־תעפשה
 הביס התוא" (.17 ,16 ׳טע ,1817 ןודנול .״הרבחב םידבועה־תודמעמה יאנת לע תועיפשמה
 ףדוע ידיל איבהל ןמזב־וב הלולע ,ץראה לש וטג־הסנכהה תא תולעהל הלולעש ,הפוג
 םע (.469 ׳מע ,״רכו םירקיע״ :ו דר א קיר) ״.דבועה לש ובצמ תא לקלקלו הייסולכואב
 (.הרעה ,48 ׳מע ,םש) ״.ולוהו־תחופ סחיב אצמיי (הדובע ירחא) שוקיבה ירה״ ,ןוהה יוביר
 םילחש םהש־לכ םייונישב תולת אלב ,תונתשהל יושע הדובעה תקזחהל שדקומה ןוהה־םוכס"
 ויחי םילודג תולבסו הקוסעתה תומכב תולודג תודונתש ,רשפאו ...ןוהה לש ללוכה ךסב
 לע אובמ־תאצדה" :םנ ו ׳ג דרא׳ציד) ".רתוי־עפוש השענ ופוג ןוההש סע ,רתוי םיפוכת
 רבצהל סחיב אל ...הלעי (הדובע ירחא) שוקיבה" (.13 ׳מע ,1833 ןודנול .״תינידמ הלכלכ■
 התומדקתה תצורמב — היצקודורפרל דעוימה המואה ןוהב תפסות לב ,ןכבו ...יללכה ןוהה לש
 תקולח לע הסמ" :י י ז מ א ר) ״.לעופה לש ובצמ לע התעפשה ןטקתו־ךלת — הרבחה לש

 (.91 ,90 ׳טע ,״רשועה
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 ,טלחומה רשועה לדגש םושמו ,ודוקפיתב שמשמה ןוהה לש ותושימג הלדגש םושמ
 דוצייה תושרל דימעמ יארשאהש םושמ קר אל ;ונממ שימג קלח אלא וניא ןוההש
 .ףסונ ןוה תומדב רשוע ותוא לש ליגר־יתלב קלח ,דחוימ יוריג לכ םע ,תחאדובב
 — דכו ,הלבוה־־יעצמא ,תונוכמ־ןונגנמ — רוצייה־ךילהת לש םיינכטה םיאנתה םצע
 ־ףדוע תא הריתי תוריהמב ךופהל ,רתויב־לודג .דדימ־הנקב ,תורשפא םיחתופה םה
 היתודג לע תרבועו האוגה ,יתרבחה רשועה תומכ ,םיפסונ רוציי־יעצמאל תרצותה
 ףצק־תקיחד המצע תקחוד ,ןוה־תפסותב לוגלגל הנותנהו רבצהה לש ותומדקתה םע
 ,וחתפנש םישדח םימוחת ךותל וא ,םקוש םואתפ בחרתנש ,םינשי רוציי־ימוחת ךותל
 .םינשיה םימוחתה לש םתוחתפתה ךותמ עבונ םהב ךרוצהש ,דכו לזרב־תוליסמ ןוגכ
 םילודג תונומה םואתפ ליטהל היהי רשפאש ,ךירצ םהב־אצויכו הלאכ םירקמ לכב
 ראשב רוצייה לש הדימה־הנקל קזנ םורגל אלב ,תועירכמה תודוקנה לא םדא־ינב לש

 תינייפואה הייח תשרפ .םהה תונומהה תא קפסמה אוה הייסולכואה־ףדועו .םימוחת
 ידי־לע קר קספנה ,םינש־רשע־ןב לגעמ לש הרוצ התוא ,תינרדומה היישעתה לש
 ,הובג ץחלב רוציי לש ,תינוניב תוליעפ לש תופוקת ליכמה רוזחמ ;תולק תודונת
 ,יתיישעתה םיאולימה־ליח לש תדמתמה ותווהתה לע תדסוימ — קותישו רבשמ לש
 .שדחמ ותווהתהו ,טעומב םאו הברהב םא ,ותטילק לע ,ןיסולכוא,ד־ףדוע לש וא
 הייסולכואה־ףדוע סויגל רוקמ תושמשמ בוש יתיישעת לגעמ ותוא לש ויתוכופהת

 .רזוחהדרוצייל רתויב םיצרמנה םימרוגה דחא תושענו
 התא ןיאש ,תינרדומה היישעתה לש הנימב תדחוימ םייח־תשרפ התוא םנמאו
 ותודלי ימיב תירשפא .דתיה אל ,תושונאה לש תמדוק הפוקת םושב התומכ אצומ
 הגרדה ךות אלא ךלהו־הנתשנ אל ןוהה לש ובכרה .יטסילאטיפאקה רוצייה לש
 שוקיבה לש יסחי לודיג ,ללכ ךרדב ,לח ןוהה־רבצהל המאתהב :רמוא הווה .הריתי
 לא האושהב ,תיטא אלא התיה אל רבצ,דה תומדקתהש יפ לע ףאו .הדובע ירחא
 תנתינה םילעופה־תייסולכוא יבגל םייעבט םיגייסב הלקתנ ירה ,תינרדומה הפוקתה
 םהילע דומענש ,תומילא יעצמאב אלא םלועה ןמ םריבעהל היה רשפא־־יאו ;לוצינל
 ־יאנת איה — תופיחד־תוזוזתבו םואתפ — רוצייה לש הדימה־הנק תובחרתה .ןלהל
 אל וז ךא ,הנושארה תא תררועמ בוש הנורחאה !תימואתפה ותוצווכתהל םדוק
 יולת יתלב יוביר םילעופה וברתיש אלב ,שומישל־דמועה ישונא רמוח אלב ןכתית
 "ררחשמ״ה טושפה ךילהתה ידי־לע רצונ הז יוביר .הייסולכואה לש טלחומה הלודיגב
 םילעופה רפסמ תא םיתיחפמה םירותמ ידי־לע רצונ אוה !םילעופה ןמ קלח דימת
 התעונח־תרוצ לכ :רמוא הווה .ךלוהו־לדגה רוצייה יבגל תיסחי התחפה םיקוסעה
 םילעופה־תייסולכואמ קלחש ,ךב ךותמ הלועו־תחמוצ תינרדומה היישעתה לש
 לש התויזזטש לע .הצחמל־תוקוסע םיידיל וא ןיטולחל־תולטב םיידיל דימת ךפהנ
 ותובחרתה תא תלטונ איהש ,ךכ ךותמ ראשה ןיב דומעל ןתינ תינידמה הלכלכה
 תורומתל דבלב [םוטפמיס] ןמיס אלא ןניא ןהש — יארשאה לש ותוצווכתהו
 םימשה־ימרג המ .ולא תורומתל הביס ןתוא השועו — יתיישעתה לגעמב תוידוירפ,ד
 רוצייה ףא — םלועל הילע םירזוח ,תמיוסמ העונת ךותל םעפ ולטוהש דחאל
 תואצות .ןיגוריסל תוצווכתהו תובחרתה לש העונת התוא ךותל לטוהשמ ,ךכ יתרבחה
 תא דימת רציימו־רזוחה ,ולוכ ךילהתה לש ויתורומת־יבלשו ,תוביס תושענ בוש
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 היישעתה התפהשמ קר לבא .תידוירפ תוירוזחמ לש הרוצ םישבול ,ומצעדלש ויאנת
 לכ לע תערכמ העפשה העיפשמ ■רתיהש ,ךכ ידכ דע םיקומע םישרש תינאכמה
 תא קחוד ,היישעת התוא לש התעפשהב ,ץוחה־רחס ליחתהשמ ;המואה לש רוצייה
 הז־רחא־המ ימלועה קושה שבכו־שלפשמ ;הלעמב־הנושארה ותדמעמ םינפה־רחס
 ןיינמב וברתנשמ ,ףוסבו ;הילארטסואבו היסאב ,שדחה םלועב םיבחרנ םימוחת
 האב ךליאו ןמז ותואמ קר — ,ברקה־תריזל ואציש תויתשרחה תומואה קיפסמ
 םילחה םהיבלשש ,תודימתב םמצע םירציימורבירזוחה םילגע© םתוא לש םתעש
 שמשמה יללכ רבשמב דימת םימכתסמ םהשו תומימת םינש םיפיקמ הז־רחא־הזב
 הזכ לגעמ לש ידוירפה וכשמ .ינש לגעמל אצומדודוקנו דחא לגעמל קוספ־ףוס
 םינש־ןיינמ בושחנש ,ךכל הביס לכ ןיא ךא ,םינש הרשע־תחא וא רשע הכ דע היה
 םיבייח ,התע הז ונילעהש ,יטסילאטיפאקה רוצייה יקוח ךותמ : הברדא .עובקל הז
 רצקתתו ךלת םילגעמה תפוקת יכו ,הנתשמ אלא וניא ןיינמ ותוא יכ ,קיסהל ונא
 ,תינידמה הלכלכה וליפא הניבמ בוש ,וז תידוירפ תוירוזחמ השבגתנשמ .הגרדהב
 ינוניבה ךרוצל סחיב תפדוע ,רמולכ — תיסחי תפדוע־הייסולכוא לש התווהתהש

 .תינרדומה היישעתה ליבשב איה םייח־יאנת — ןוהה־ךורעיש לש
 ,דרופסקואב תינידמ הלכלכל רוספורפ רבעשל ,ל ו ו י ר מ .ה רמוא — ״חיננ״
 םתואמ רבשמ אוב םעש ,חיננ" — ילגנאה תובשומל־ןוירטסינימב דיקפ ךכ־רחאו
 םיפלא תואמ המכמ הדיגה ידי־לע רטפהל ידכ ,ץמאמל המואה תממורתמ םירבשמה
 שוקיבה לש ןושאר שודיח םע ? הז רבד לש ופוסב היהי המ — תורתוימ םיידי לש
 רשאכ הריהמ [םישנאה לש] היצקודורפרה היהת .םידבועב רוסחמ אהי ,הדובע ירחא
 םילעופב דספהה תא אלמל ידכ רוד לש ןמז־קרפ שורד אהי םוקמ לכמ ,היהת

 ולכויש ,וז םתלוכיב רקיעב םייולת ונלש היישעתה־ילעב לש םהיחמ ירהו .םירגובמ
 דעב םייוציפ םמצעל אוצמלו ,רע שוקיב םייקש העש ,החלצהה תעשב שמתשהל
 תונוכמ לע דוקיפה ידי־לע קר םהל תחטבומ וז תלוכיו .ףפור שוקיב לש הקספהה
 ,חרכהה ןמ ;שומישל־תונמוזמ םיידי םמצעל ואצמיש ,חרכהה ןמ .םיידי־תדובע לעו
 בצמה יפל לכה — בוש התופרלו ךרוצה תעשב םתיישע תוליעפ תא ריבגהל ולכויש
 ,ץרתי ותוא תורחתהה ץורמ ךותב םייקל םדיב היהי אל ןכ אל םאש — קושב
 — ןיסולכואה־ףדועב האור סותלאמ וליפא .30״׳ונצרא לש הרשוע דמוע וילעש
 לש טלחומ רתי־לודיגב ךכל רבסה אצומ אוה ולש ןיחומ־תורצ ךותמ יכ םא
 — תיסחי הניחבמ ןיינמב־תרתוימ תישענ איהש םושמ אלו ,םילעופה־תייסולכוא
 ,ןיאושינ יניינעב הנובת־יגהנמ" :רמוא אוה ןכו .תינרדומה היישעתה ליבשב חרכה
 לע רקיעב תדמועה ,ץראב םילעופה־דמעמ ברקב םיוסמ ףקיהב םתוא םימייקמ םא
 הייסולכואה לש העבט םצע יפל ...קזנ הל םורגל םייושע — רחסמהו הרוטקאפונאמה
 ורבעיש רחאל אלא ,דחוימ שוקיב לש האצותכ .םילעופ לש תפסות קושל איבהל ןיא
 לוחתש רשפא ,ןוכסח ידי־לע ןוהל הסנכה לש התכיפה ירהו — םינש 18 וא 16
 הדובעה תקזחהל םיעצמאה תומכש ,הנכמה ץראל הל היופצ םלועל ;תוריהמ רתיב

 דרכ ,1842־ו 1841 ןודנול .״תובשומ לעו תובשייתה לע תואצרה״ :ל וו ירמ .ה 80
 .146 'סע ,ןושאר
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 הריכה תינידמה הלכלכהש רחאל .81"הייסולכואה לש הלודיגמ הריתי תוריהמב לדגת
 חרכה שמשמ םילעופה ברקב יסחי הייסולכוא־ףדוע לש תדמתמה ותווהתה יכ הכב
 ("ונ6£11ג 1(1631״) ״האנה לאידיאה״ יפב וישכע המש ,יטסילאטיפאקה רבצהה ליבשב

 תומדב ,הכרצ־לכ התוא תמלוהה תומדב :קודו — טסילאטיפאקה־הבוהא לש
 וכלשוהש "םירתוימה" ינזאב עימשהל וילעש ,םיאבה םירבדה תא — הנקז הלותב
 םישוע ,םינתשרחה ,ונא" :אוהדיפכ תריצי ,ןוהה־תפסות ידי־לע בוחרה לא
 םתאו !סנרפתהל םכילע ונממש ןוהה תא ונתוברתב ,ונידיב רשא לכ םכנעמל

 .82",דסגרפה־יעצמא דגנכ םכרפסמ תא םכנווכב ,ראשה תא תושעל םיבייח

 ,שומישל־דמועה הדובעהדווכ תומכב רקיע לכ ול יד אל יטסילאטיפאקה רוצייה

 אוה ישפחה ותלועפ־קחשמ ליבשב .הייסולכואה לש יעבטה לודיגה ול קפסמש
 .הז יעבט גייסב יולת־וניאש ,יתיישעת םיאולימ־־ליחל קוקז

 קוידב הל תמאתומ הנתשמה ןוהה לש ותדירי וא ותיילעש ,ונחנה ןאכ דע
 .סיקסעומה םילעופה רפסמ לש ותדירי וא ותיילע

 ,היהשכ ראשנ ודוקיפ תחת רשא םילעופה רפסמ םאב — הנתשמה ןוהה םלואו
 הלוע אליממו ,הדובע רתוי קפסמ טרפה־לעופהשמ ,ךלוהו־לדג — תהפ םא וליפאו
 היילעש אלא ,דרוי וליפאו .דיהשכ ראשנ הדובעה־ריחמש יפ לע ףא ,ותדובע־רכש
 הנתשמה ןוהה לש ותפסות ,ןכ םא .הדובעה־תומכ לש התיילעמ רתוי תיטא וז

 .םיקסעומ םילעופ רתוי שיש אלו — הדובע רתוי תמייקש [סקדניא] ךירעמ תשמשמ

 לש ןטקומ רפסממ תמיוסמ ,דדובע־תומכ טוחסל ןוה־לעב לכ לש טלחומה וניינעמ
 וליפאו םדוקמכ הלוז הדובעה אהתו — רתוי־לודג רפסממ הטהסל אלו ,םילעופ
 הדובעה תומכ לא סחיב עובקה ןוהה תעקשה הלדג ןורחאה הרקמב .רתוי הלוז
 הדימה־הנק לדגיש לככ .הברהב הז לודיג יטא ןושאר הרקמב ולאו ,ודי לע תענומה

 .ןוהה רבצה םע הלדג ודבוכ־תמצוע .הז םעט לש ולקשמ הברי ןכ ,רוצייה לש
 ¬ורפה חוכה לשו יטסילאטיפאקה רוצייה־ןפוא לש ותוחתפתה דציכ ,וניאר

 תא הרישכמ — רבצהה לש תחאכ האצותו הביס איהו — הדובעה לש יביטקוד

 1*11(16111131 1131)118 ־^1111 ע6£3ע(1 10 מ13ע1־13£6, 03ע1*16(1 10 3 81

 6x16111 16(16131)001181 3מ1011£ 1116 13130ןגע111£ 01388 01 3 00111111*7 111311117

 (16*3611 (1111£ 11ן)0מ 111311111301111*68 311(1 0011111161*06, 1111^111 111^01־6 11. . .

 !יעסמ! 1116 נב3111ע6 01 3 !>0ק111311011, 311 1מ0ע6386 01 1313011ע6ע8 03ממ01

 136 13ע011£111 11110 מ13ע^61, 111 00118601161106 0£ 3 £3ע1101113ע (16111311(1

 !;111 3£16ע 1116 !3!)86 0£ 16 סע 18 7^3ע8, 311(11116 0ס11י76ע81ס11 01 ע67611ןג6

 גנ!10 031)11:31, 137 83גז1מ£, נר137 13^6 !31306 1311011 מ10ע6 ע3!נ1(117; 3

 0011מ1ע7 18 31י(¥373 1131316 10 311 1110ע6386 111 1116 0113111117 0£ 1116

 11111(18 £0ע 1116 מב31נ!16נ13מ06 0£ 1313011ע £3816ע 111311 1116 1נב0ע6336 0£

 ורוביחב (.320 ,319 ,254 ׳מע ,״תינידמ הלכלכב םירקיע״ :ס ו ת ל א מ) !>0!)11131101ב.״
 רוצייה לש חפיה שולישה תא ,י ד נ ו מ ם י ם לש ותועצמאב ,ףו0~ףוס ,פותלאמ חלגמ הז
 תונידע תוצלפמ שולש :זוכירצה־יףדוע — הייסולכדאה־ף־הע — רדצייה־ףדוע :יטסילאטיפאקה

 :ס ל ג נ א .פ הוושה .[111ע66 ¥6ע7 (16110316 מ10מ816ע8,111(166(1!] !תמאב ,דואמ
 .ךליאו 107 ׳מע ,םש /׳תינידמה הלכלכה תרוקיבל םיקרפ ישאר״

 .101 ׳מע ,1842 .״רטס׳צבאמב התיבשה״ :וגיט דאמ ט י ראה 82
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 ןוהה־רבצה לש ךילהתה

 רתוי ולצנב ,הדובע רתוי ,הנתשמ ןוה לש המצע העקשה התואב ,עינהל ןוהה־לעב
 דועו .יביסנטניא וא יביסנטסקא לוצינ םא ,םיילאודיווידניאה הדובעה־תוחוכ תא
 רתויו רתוי וקחדב ,הדובע־תוחוכ רתוי אוה הנוק שממ ןוה־ךרע ותואב יכ ,וניאר
 ינפמ םירבג ,םירגוב־יתלב ינפמ םירגוב ,םינמואמ־יתלב ינפמ םינמואמ םילעופ

 .םידלי וא םירענ לש הדובעדדוכ ינפמ םילודג לש הדובעדווכ ,םישנ

 ותומדקתה םע ,איבמ והירה ,רתוי־לודג הנתשמה ןוהה םא ,דחא דצמ :ןכבו
 םא ,ינש דצמו ;םילעופ רתוי שוכרל אלב ,המירז ידיל הדובע רתוי ,רבצהה לש
 התואב הדובע רתוי המירז ידיל איבמ והירה ,רועיש ותואב ראשנ הנתשמה ןוהה
 הגרד־יכומנ ,דדובע־תוחוכ רתוי םירזמ אוה :הנורחאלו ,הדובערדוכ לש תומכ

 .הגרד־ימר הדובע תוחוכ וקחדב

 תמדקתמ ,ונילעופ־ירוטיפ וא ,יסחי ןיסולכוא־ףדוע לש ותווהתה :םידמל ונאצמנ
 תכלוהו תצאומה וז — רוצייה־ךילהתב תינכטה הכיפהה ןמ תוריהמ־רתיב וליפא
 ריצרופורפה ,תמאתומה התחפהה ןמו — רבצהה לש ותומדקתה םע הז ידעלב םג
 ־יעצמא יכ ,וניאר םאו .עובקה ןוהה־קלח תמועל הנתשמה ןוהה־קלח לש ,הילאב
 םתכיפה לש תורשפאה תדימ תחפת ןכ ,םתלועפ־חוכבו םפקיהב וברתיש לככ ,רוצייה
 ,ךכ ידי־לע הנתשמ אוה ףא ומצע הז םחי ירה — םילעופה ליבשב הקוסעת־יעצמאל

 תא ןוהה ריבגמ הדימב־הב ,הדובעה לש יביטקודורפה חוכה לדגיש הדימב יכ
 .םילעופ ירחא ולש־ושוקיב תא ריבגמ אוהשמ רתוי־רהמ ונעמל הדובעה־תקפסא

 םיאולימה תורוש תא האגמ םילעופ ה־דמעמב רשא קסעומה קלחה לש ותדובע־רתי
 הפ׳וכ ,קסעומה קלחב הלא לש םתורחתה ךותמ עפושה ,רבגומה ץחלה ולאו ;ולש
 לע םיליטמש ,וז הללק .ןוהה לש ודוקיפ תריזגל העינכו הדובע־רתי ,ךפיהל ,וילע
 ,הדובע־רתי דבוע רחאה וקלחש םושמ ,סנואמ־הלטבא םילעופה־דמעממ דחא קלח

 איה הציאמ הז םעו ,83תורשעתהל־יעצמא דיחיה ןוהה־לעב ידיב תישענ — ךפיהלו

 הנתוכה־יווט לש םרטבוקב ,םיאצומ ובא 1863 תבש לש הנתוכה־תקוצמ ימיב וליפא 83
 ,עגפ אל תשורח,ד־יתב~קוח תמחמש ,הדובע,ד־רותי דגב תופירח תונלבוק ,ןרבקלבב רשא
 דובעל ושרדב הז תשורח־תיבבש םירגובמה םילעופה" .םירגובמ םירבג־םילעופב אלא ,ןבומכ
 םבל לכב םיצור ויחש .הלטבאל םיצלאבה ,םילעופ תואמ שיש דועב ,םויב תועש 13 דע 12
 הבמז־םדוק התיממ םהיחא תא ליצהלו םהיתוחפשמ תא סברפל ידכ ,תיקלח הדובע דובעל
 םולכ :לואשל םיצור ובייח" — םירבדה־ךשמהב רמאב — ׳דבא״ ״.,דדובע־רותי תמחמ
 םינודא ץב םיניקת תושגר רוציל לולע ,תופסוביתועש םידבוע םילעופ רפסמש ,גהונ ותוא
 םתואכ שממ הז לוועב םישיגרמ ,תופסונדוועש םתוא םידיבעמש ,םילעופה ?׳םיתרשממ
 ונזוחמב שי.(00נ1(16מ1316(110 £01*06(1 1(11611688) סנואמ־הלטב םהילע הרזגנש ,םילעופה
 .יוארכ תקלוחמ אהת םא — תיקלח הקוסעת לכל ןתיל ידכ ,טעמכ הקיפסמ הדימב הדובע
 הדובע תטיש לע ללכב ודקשיש ,םיגוראה תאמ ונשקבב ,רשויו-קדצ אלא םיעבות ונא ןיא
 קלהש תחת ,ונליבשב רתוי־בוט םירבדיבצמ לש רחשה עקביש דע דוהיב ,תורצק תועש לש
 תפוקמ םייקתהל םיצלאנ הדובע םהל ןיאש םירחאש דועב ,תופסדמתועש ודבעי םילעופה ןמ
 -ףדועש ,וז העפשה — (.8 ׳םע ,״1863 .טקואב 31 ,ד״חהתב יחקפמ לש תוה״וד״) ״.הקדצה
 קוסיע לע הסמ" לש הרבסמ הילע דמוע — םיקסעומה םילעופה לע עיפשמ יסחי ןיסולכוא
 (1(11611683) הלטבאל תדהא הביס״ .םלועל והעטמ וניאש ,ול עד1נה תונגרובהישוהב ״רחסמו
 הדובעש תמיא־לכ ...הקיפסמ הדימב תודבוע םיידי רפסמ לש רוסחמב הצוענ וז הכלממב
 םה־םתובישהב םילעופה םישיגרמ ,םירצות ירחא ללכהךמ־אצוי שוקיב תמהמ ,הרידנ תישענ
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 יטטילאטיפאקה רכצהה לש יללכה קוחה .23

 ותומדקתה תא םלוה אהיש ,הדימ־הנקב יתיישעתה םיאולימה־ליח לש ותווהתה תא
 ןיסולכואה־ףדוע לש ותווהתה יבגל הז םרוג בושח המכ דע .יתרבחה רבצהה לש
 .הדובעב "ןוכסח" בשל םיינכטה היעצמא םה םימוצע .לשמל ,הילגנא חיכות ,יסחיה
 התדימל דע יללכ םוצמיצ הדובעה תא ומצמציו רחמ ואובי םא ,ןכ יפ לע ףאו
 ליגה יפל ,םילעופה־דמעמ לש תונושה תובכשה ךותב בוש הוגרדיו ,תילאנויצארה
 ־דימתהל ידכ ,היוצמה םילעופה־תייסולכוא ןיטולחל הקיפסמ אהת אל בוש — ןימהו
 םבור תא ךופהל היהי ךירצ .וישכע לש ותדימדדנקב ימואלה רוצייה תא םייקלו

 ."םייביטקודורפ" םילעופל תעכ "םייביטקודורפ־יתלבה" םילעופה לש לודגה
 ידי־לע אלא ,ללכ ךרדב ,תורדסומ ןניא הדובעה־רכשב תויללכה תועונתה
 תומיאתמ וללהו — דבלב יתיישעתה םיאולימה־ליזו לשי ותוצווכתהו ותובחרתה
 ידי-לע תועבקנ הלא תועונת ןיא :ןכבו .יתיישעתה לגעמב תוידוירפה תורומתל
 הנתשמה סחיה ידי־לע אלא — םילעופה־תייסולכוא לש טלחומה רפסמה תעונת
 היילעה ידי־לע !םיאולימ״ליחלו ליעפ ליחל םילעופה־דמעמ לצפתמ ויפלש ,הזה
 טלקנ םיתע הז ףדועש הדימה ידי־לעו ,הייסולכואה־ףדוע לש יסחיה ופקיהב הדיריהו
 רשע ןב הלגעמ לע תינרדומה היישעתה יבגל :םכמצעב ועיגה .טלפנ םיתעו
 ,רבצהה תומדקתה םע ,וללה םיבלטצמ ךכ לע ףסונש ,םיידוירפה היבלש לעו םינשה
 ירה — תכלוהו־הלדג תוריהמב וז דחא וז תואבה תורידס־יתלב תודונת ידי־לע
 אל ,התקפסאו הדובעה שוקיב תא רידסהל רמאיש ,דמחנו האנ קוח תמאב הז היהי
 ןמז לכב רשא וכורעיש־יכרצ יפל ,רמולכ ,ןוהה לש ותוצווכתהו ותוטשפתה יפל
 ,טשפתמ ןוההש םושמ ידמ־תוחפ אלמ הדובעה־קוש הארנ םיתעש ןפואב ,ןדיעו
 הז קוח ,ךפיהל ,אלא — ץווכתמ ןוההש םושמ ידמ־רתוי אלמ הארנ בוש םיתעו
 יהוז :הארו .הייסולכואה־ינומה לש תטלחומה־העונתב ןוהה־תעונת תא הלות אהי
 .ןוהה־דבצה תמחמ הדובעה־רכש הלוע המגוד התוא יפל .תילכלכה המגודה אקוד
 יובירו ,םילעופה־תייסולכוא לש יובירה תא שיחהל ןברדמ והירה ,הדובעה־רכש הלע
 דוע קיפסמ וניא ןוההש דע ,רמולכ ,הדובעה־קוש שדגתמש דע ךלוהו־דימתמ הז
 לש ינשה דצה ונינפל הנהו ,דרוי בוש הדובעה־רכש .םילעופה תקפסאל סחיב
 ־םיקלח הז רחא הזב םיכלוהו םיסרהנ הדובעה־רבש לש ותדירי תמחמ .עבטמה
 יפכ ,וא ;ןוה לש ףדוע הווהתמ בוש הילא סחיבו ,תדבועה הייסולכואה ןמ םיקלח
 לעופה לש ולוצינ תאלעה ךכל םאתהבו ,דדובעה־רכש תדירי :םיריבסמ םירחאש
 היוביר ינפב גייס ןמזב־וב שמשמ ךומנה רכשהש דועב ,רבצהה תא בוש םישיחמ
 ןמ הכומנ הדובעה־תקפסאש ,םחי ותוא בוש לח ךכו .םילעופה־תייסולכוא לש
 תעונת ליבשב הז דותמ האנ המכ .הלילה רזוחו ,הלוע רכשה ,הדובע ירחא שוקיבה
 לש יבויח יוביר לוחיש !ריהי רשפאש דע !חתופמה יטסילאטיפאקה רוצייה
 ףולחיו־רובעי רבכ — רכשה תאלעה תמחמ ,הדובעל תמאב תלגוסמה הייסולכואה

 וללה םירוחבה לש םהיתונוכת ךא. ;רבדה אילפמ .ךכב ושיגרי םהינודאש ודקשי ףאו
 ־די־לע קיסעמל קיצהל םילעופ לש תורובח ודכלתנ הלאכ םירקמבש ,ךכ ידכ דע תותחשומ
 םירוחבה םתוא ,ןכא (.28 ,27 ׳מע ,״רכו הסמ״) ״.םלש םוי אתווצב םילטבתמ םהש ,הז

 !רבשה־תאלעה ושרד
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 ןוה!ד'רבצה לש ךילהתה

 ,תיתיישעתה הכרעמה תא להנל ךירצ היה ומויס דעש ,דעומ ותוא םינומ תרשע

 .הערכה ידיל ואיבהלו ברקה תא רומגל

 *יריחמ תדירי םע דחי ,הילגנאבש םייאלקחה תוזוחמב הלח 1859 דע 1849 ןיב

 תילאנימונ היילע אלא התיה אל השעמלש — הדובעה־רכשב היילע ,תואובתה
 ריישטסרודב ,םיגניליש 8 דע 7־מ יעובשה רכשה הלע ,לשמל ,ריישטליווב .דבלב
 הלעמל םילעופ תאיצי לש האצות וז היילע .דתיהו .רכו ,םיגניליש 9 וא 8 דע 7־מ
 *יכרצל שוקיב ידי־לע המרגנש ,תיאלקחה הייסולכואה ףדוע ןיבמ ליגרה רדגמ

 תורכמ ,תשורח־יתב ,לזרב־תוליסמ יניינב לש המוצעה הבחרהה ידי־לע ,המחלמ
 ־יתלב וליפאו ,וב הלחש היילע לכ אטבתת ןכ ,רתוי־דורי רכשהש לככ .הלאב אצויכו
 ,לשמל ,םיגניליש 20 עובשה רכש םא .םיזוחא לש רתוי לודג רפסמב ,רתויב תרכינ

 אוהו .ליש 7 קר אוה םא ,הז דגנכ ; 10% איה ותיילעש ירה ,22 דע הלוע אוהו
 יואר רועיש ןאכמ עמוש התא ירהו — 281/7%ו ידכ איה ותיילעש אצמנ ,9 דע הלוע
 תוניצרב למלימ "טסימונוקא ןודנול" ןותעה וליפאו ,םירכוחה וללי םוקמ לכמ .דבכתהל
 84 [״3 £61ן6נ־3,1311(18111)8131111313(1¥31106י'נ ״תרכינו תיללכ תומדקתה״ לע הרומג

 וללה ודמע םולכ ? םירכוחה וישכע ושע המו .בער־רכש לש םירועיש םתואל סחיב
 וברתנו וכלה ,הזכ ריהזמ םולשת םילבקמ ויהש ,םיאלקחה םילעופהש דע ,וניתמהו
 יטאמגודה חומב שחרתמ רבדהש יפכ — הדובעה־רכש דרי בוש חרכהבש ,ךכ ידכ דע
 םילעופה בוש ושענ תויהש ילבו תונוכמ רתוי וניקתהו ודמע םה ?ילכלכה
 "ןוה רתוי" עקשוה בוש וישכע .םתעד החנ םירכוחה וליפאש הדימב ,"םירתוימ"

 ירחא שוקיבה דרי ךכבו .רתוי תיביטקודורפ הרוצבו ,ןכל־םדוק רשאמ תואלקחב
 .תטלחומ הדירי םג אלא תיסחי הדירי קר אל םילעופ

 העונתה תא םירידסמה ,םיקוחה :םירבד יגש הפילחמ תילכלכ היצקיפ התוא
 *דמעמ ןיבש סחיה תא םירידסמה םיקוחה ,ונייה — הדובעה־רכש לש תיללכה

 םתפילחמ איה — יתרבחה ללוכה ןוהה ןיבו ,ללוכה הדובעהדזוכ אוה ,םילעופה
 .םינושה רוצייה־ימוחת ןיב םילעופה־תיימולכוא לש הקולחה תא םיעבוקה ,םיקוחב

 ידיל םיוסמ רוציי־םוחתב רבצהה ררועתמ החונ הרוטקנוינוק תמחמ ,לשמל ,םא
 תפחדנ ןוה־תפסותו ,םיעצוממה־םיחורה ןמ ןאכ םילודג םיחלרהו ,הריתי תוליעפ
 הדובעה־רכש .הדובעה־רכש הלעיו הדובעל שוקיבה הלעיש ,רורב — ןאכל האבו
 החלצההש םוחת ותוא ךותל םילעופה־תייסולכואמ רתוי לודג קלח ךשומ לדגומה
 רכשה דרוי בוש רבד לש ופוסב זאו ,הדובע־חוכב יוור אהיש דע ,םינפ ול הריאמ
 התיה תוקחדיהה םאב ,הנמיה הטמל םג דרויש וא — הליחתבש תעצוממה ותמר לא
 קסעה־ףנע ךותל םילעופה תריגה תקסופש קר אל ךליאו ןאכמ .הדימה ןמ הלודג
 אוהש ,רובס ינידמה ןלכלכה .םילעופה תאיציל המוקמ הנפמ וליפא וז אלא ,ןודנה
 יוביר אב הדובעה־רכש לש טלחומה יובירה תובקעב "ךיאו ןכיה" ,ןאכ האור
 ז רכשה לש ותדירי האב םילעופה לש טלחומה יובירה תובקעבו ,םילעופה לש טלחומ
 הדובעה־קוש לש תימוקמה הדונתה תא אלא האור אוה ןיא רבד לש ותימאל ךא

 .1860 ראונאיב 21 ,״טסימונוקא״ 84
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 יטסילאטיפאקה דבצהה לש יללכה קוחה .23

 סילעופה־תייסולכוא תקולח לש, תועפות אלא האור אוה ןיא ,דחוימ רוציי־םוחתב
 .םיפלחתמה ויכרצ יפל לכה — ןוהה תעקשה לש םינושה םימוחתב

 לע יתיישעתה םיאולימה־ליח ץחול תינוניב החנרה לש וא ןואפק לש תופוקתב
 ןושארה ןסרמ תונתחדקו הדימה־לע־רתי רוציי לש הפוקתבו ,ליעפה םילעופה־אבצ
 ידיל אב וילעש ,עקרה אוה יסחיה הייסולכואה־ףדועש ירה .ינשה לש ויתושירד תא
 תריז תא סינכזנו־קחודה אוה .הדובעה־תקפסא לשו הדובעל־שוקיב לש קוחה העונת
 ןוטלשה־תפידרו לוצינה־תוואתל םלוכב םיחונה םיגייס ךותל קוח ותוא לש ותלועפ
 הקיטגולופאה לש םילודגה םישעמה דחאב ןודל בושנש ,םוקמה ןאכ .ןוהה לש
 ,תונשיה תונוכמה תבחרה וא תושדח תונוכמ תנקתה תמחמ םא :ונל רוכז .תינלכלכה
 אקודו ןוה "תלבוכ״ש הלועפ וז ירהו — עובק ןוהב הנתשמ ןוה תכיתח תלגלגתמ
 ורבסהב הלעמו ילכלכה ןקיטגולופאה אב הנהו — םילעופ איה ״תררחשמ״ ךכ םושמ

 ונל ןתינ וישכע קרו ."לעופה ליבשב ןוה תררחשמ וז הלועפ :רפיהה תא שממ
 קר אל םיררחושמ ירה .ןקיטגולופאה לש וחצמ־תוזע תא ונכרצ־לכ ךירעהל
 ־תסכמ םגו אבהל־םהיפוליח םג אלא ,תונוכמה ידי־לע ןירשימב וקחדנש םילעופה
 לש הליגרה ותוטשפתה םע ,הרידס תוטלקיה טלקיהל הדיתעש תפסונה םידבועה
 לכ םהב שמתשהל לוכיו ,וישכע "םיררחושמ" הלא לכ .םדוקה וסיסב לע קסעה
 היהת םלועל — םירחא וא םילעופ םתוא אקוד ךושמי םא .דוקפית־רחוש שדח ןוה
 קיפסי אל הז שדח ןוהש ןמז לכ ,ספאכו ןיאכ הדובעל יללכה שוקיבה לע ותעפשה
 ךותל תונוכמה והוכילשהש רפסמכ קוידב םילעופמ קושה תא ררחשל ידכ אלא
 אוה קיסעמ ;םירתוימה ןומה ךלוהו לדג בוש ,הזמ ןטק רפסמ אוה קיסעמ .קושה
 םיקסעומה לש הז ףדועב אלא לדג הדובעל יללכה שוקיבה ןיא בוש ,הזמ לודג רפסמ
 םיאנתבש ,וז תואיג־תפיחד תלטבתמ ךכ ןיבו ךכ ןיב :ןכבו ."םיררחושמ״ה לע
 — הדובעל יללכה שוקיבל קינעהל העקשה־ירחוש םיפסונ־תונוה םייושע ויה םירחא
 ידי־לע בוחרל םיכלשומה םילעופה ןיידע םיקיפסמש הדימ התואב איה תלטבתמ

 היילעהש ,ךכל גאוד יטסילאטיפאקה רוצייה לש םזינאכמה :אופיא ,עמשמ .הנוכמה
 רבדו .הדובעל יללכה שוקיבב תמאתומ היילע הילא הוולתת אל ןוהה לש תטלחומה
 םילעופה לש ןוילכה־תנכסו םהירוסי ,םתקוצמ דעב יוציפ ןקיטגולופאה יפב יורק הז
 !יתיישעתה םיאולימה־ליח ךותל םתוא הליטמה ,רבעמה־תפוקתב הדובעה ןמ וקחדנש
 ההדזמ הניא הדובעה־תקפסא ,ןוהה לש 1יוביר םע ההדזמ וניא הדובעל־שוקיבה
 ינש לש ןילמוג־תעפשה םושמ ןאכ ןיאש דע — םילעופה־דמעמ לש ויוביר םע
 לעופש אוה ןוהה .[ןה תופיוזמ תויבוקה] 1,68 <168 80111;ק1!נ68 .םייולת־יתלב תוחוכ
 ןאכמ ירה ,הדובעל־שוקיבה תא ןאכמ הברמ ןוהה־רבצה םא .דחאכ םידדצה ינשמ
 הפוכ םילטבומה ץחל ולאו ,"םרורחש" ידי־לע םילעופה־תקפסא תא הברמ אוה
 ידי־לע תישענ תמיוסמ הדימב יכ אצמנו ,הדובע רתוי ומירזיש םידבועה תא ןמזברב
 ישוקיב רבדב קוחה לש ותעונת .סידבוע־תקפסאב היולת־יתלב הדובעה־תקפסא ךכ
 םיאבשמ :ךכיפלו .ןוהה לש ותוצירע־ןוטלש תא המילשמ הדובע־תקפסאו הדובעל
 ,דובעל םיברמ םהש הדימב יב ,רבדה שחרתמ דציכ :הזה דוסה תא םילגמו םילעופה
 לש יביטקודורפה חוכה ךלוהו־לדג ףאו םירחאל רשוע רתוי םירציימ םהש הדימב
 י זי׳דה ךורעישל־יעצמאכ םדוקפית וליפא רימחמו־ךלוה הדימב הב — םתדובע
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 ןוהה־רבצה לש ךילהתה

 היולת םמצע ןיבל םהיניבש תורחתהה לש תויביסנטניאה תגרד יכ ,םה םילגמשמ
 ,ןגראל ,אופיא ,םה םיליחתמשמ ?יסחיה הייסולכואה־ףדוע לש ץחלב הלוכב
 ,יתינכת הלועפ־ףותיש ,רכו [׳1עג463י סמ10מ8] תויעוצקמה תודוגאה תועצמאב
 תוינסרהה תואצותה תא שילחהל וא רובשל ידכ ,םילטבומה ןיבו םיקסעומה ןיב
 ותאו ןוהה םימק דימ — םדמעמ יבגל יטסילאטיפאקה רוצייבש עבט־קוח ותוא לש
 /׳יחצנה" קוחב ןאכ העיגפ :םיחווצו ,ינידמה ןלכלכה אוה ,ולש הכגפ־ךחלמ

 םילטבומו םיקסעומ לש דוחיא לכש ירה .הקפסאהו שוקיבה לש ,לוכיבכ "שודקה"
 ,לשמל ,תובשומב םילחשמ :ינשה דצמו .קוח ותוא לש "רוהטה" וקחשמ תא עירפמ

 הז םעו ,יתיישעתה םיאולימה־ליח לש ותווהתה ינפב םירדוגו םיחונ־יתלב םיאנת
 ,ןוהה דרמתמ בוש — ןוהה־ילעב דמעמב םילעופה־דמעמ לש תטלחומה ותולת ינפב
 שוקיבה לש "שודקה" קוחה דגנ ,הפודשה הרגישה לעב ולש ח:השנאפ־וכנאם תוברל

 .הייפכ־יעצמא ידי־לע ךרדה תא וינפל םוסחל ץמאתמ אוה ירהו ,הקפסאהו

 לש •יללכה קוחה .יסחיה הייסולכואה־זןדועל תונוש םויק־־תורוצ .4
 יטסילאטיפאקה רבצהה

 לעופ לכ וילע הנמנ .םינוש םינמ־ינבו םישוגב יוצמ יסחיה הייסולכוא,ד־ףדוע
 ויתורוצב רבדל אל םא .ללכב קוסע וניאש וא הצחמל קר קוסע אוהש ןמז־קרפ ותואב
 םיבלשה־יונלש — תידוירפ הרזח תורזוחה ,יסחיה הייסולכואה־ףדוע לש תולודגה
 םירבשמב םיתעש■ דע ,ולא תורוצ וילע. םיעיבטמש. םה יתיישעתה לגעמב
 העפוה אוה עיפומ םישולח םיקסע לש םימיב םיתעו ,הפירח העפוה אוה עיפומ
 .האופקו ,תענצומ ,תמרוז :תורוצ שולש הדמתהב ול תועדונ ירה — [תינורכ] תרזוח

 ,דותיה־יתב ,הרוטקאפונאמ־ילעפמ ,תשורח־יתב — תינרדומה היישעתה יזכרמב

 ופוסבש דע ,לודג ףקיהב םיכשמנ בוש םיתעו םילעופה םיחדומ םיתע — רכו תורכמ
 ,הדמתהב ךלוהו־תחופ סחיב םג אולו ,םיקסעומה רפסמ ללכ ךרדב הברתמ רבד לש

 .תמרוז הרוצב הייסולכואה־ףדוע יוצמ ןאכ .רוצייה לש הדימה־הנק תמועל

 ־לש־ןונגנמ םהב גהנוהש ,םילודגה הכאלמה־יתב לכ ןהו שממ תשורח־יתב ןה
 לכ — תינרדומה הדובע,ד־תקולח םהב הנקתוה תוחפלש וא ,רוצייה םרוגכ תונוכמ
 ךיראתל ועיגהשמ .םהירוענ ליג תא ומייס םרטש םירבג םילעופ־ינומהל םיקוקז הלא
 ולאו ,קסע־יפנע םתואב הקוסעתל יוארה טעומ רפסמ אלא םהמ ראשנ אל בוש הז
 — ,הייסולכואה־ףדוע תמירזל דוסי םישמשמ וללה .םירוטיפל ליגרב םינודינ םבור

 םניא םצעבו ,םירגהמ םתצקמ .היישעתה לש הפקיה לודיג םע ךלוהו־לדגה דוסי
 ברקב םישנה רפסמש ,איה ךכמ תואצותה תחא .רגהמה ןוהה תובקעב םיכלוה אלא
 .חיכות הילגנאו — םירבגה רפסמ הברתמשמ הריתי תוריהמב הברתמ הייסולכואה

 ,ןוהה לש רבצהה־יכרצ תא תוורל ודיב ןיא םידבוע,ד־ינומה לש יעבטה יובירהש
 תעבונה איה הריתס — הלא םיכרצ לע הז יוביר ןמזב־וב הלוע ןכ־יפ־לע־ףאו
 תוחפו ,ריעצ ליגב םילעופ לש םילודג םינומהל רתוי קוקז הלה .ןוהה תעונת םצעמ
 ,היינשה הריתסה ןמ רתוי תטלוב וז הריתס ןיאו .םירגובמ לש ליגב םילעופ־ינומהל

 םילטומ םהמ םיבורמ םיפלאש ןמזבדב ,תודבוע םיידיב רוסחמ לע םילבוקש
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 יטסילאטיפאקה רבצהה לש יללכה.ק1חה .23

 .85םיוסמ דחא .קסע־ףנע לא םתקתרמ הדובעה־תקולחש םושמ ,תובוחרב.[םילטבומ]
 ליגב לעופחש דע ,ךכ לכ הריתי תוריהמב .דדובעח־חוכ תא ןוהה ךרוצ הז דבלמ
 תורוש ךותל קחדנ אוה .טעמב םאו הברהב םא ,וייח תא םייס רבכ ,בורה לע ,ינוניב
 לצא .אקודו .רתוי הכומנ הגרדמל רתוי־הנוילע הגרדממ דרויו החדנש וא ,םירתוימה
 הנוממה אפור ,יל ר״ד .רתויב־רצק םייח־ךשמ ונא םיאצומ הלודגה היישעתה ילעופ
 ...רטס׳צנאמב עצוממה התימה־ליג יכ" ,עבק ,רטס׳צנאמב תואירבה תוריש לע
 דמעמ לש עצוממה חתימה־ליג ולאו ׳םינש 38 אוה ינוניבה דמעמב םינוילעה ליבשב
 יכ׳אופיא ,רורב .הנש 15־ו 35 :םה לופרווילב הלא םירפסמ .םינש 17• אוה םידבועה
 םיינש יפ(1!3ע6 316386 0? 11£6)םייח־דשמ לע האסמה םהל שי םידימאה תודמעמה
 םינפ םהל הריאה אל החלצההש ,םיחרזאה לש םלרוגב לפנש רועישה ןמ רתויו
 לוחי ןויראטלורפה לש הז קלחב טלחומה יובירהש ךירצ .הלא םיאנתב •*""דכ לכ
 ףוליח :ןכבו .םהידיחי לש ריהמה יוליבה ףא.לע דליו־הברתי םרפסמש ,וזכ הרוצב

 .(הייסולכואה לש תודמעמה ראש יבגל רומא וניא הז קוח) .םידבועה תורוד לש ריהמ
 לש חרכה־הדלות — םימדקומ םיאושינ ידי־לע וקופיס לע אב הז יתרבח ךרוצ
 לוצינש םרפה ידי־לעו — הלודגה היישעתה לש םילעופה םייורש םהב ,םייחה יאנת

 .םרוציי ליבשב עבוק םידבועה־ידלי

 אוהש הדימב וא .תואלקחה תא ומצעל שבכו יטסילאטיפאקה רוצייה אבשמ
 :ךלוהו תחופ ודוקפיתב ןאכ שמשמה ןוהה לש תבצה םע ירה ,התוא שבוכו דלוה
 ידי־לע היוציפ לע אובת םתייחדש אלב — םייאלקח םילעופ ירחא שוקיבה טלחומב
 ,ןאכמ .תיאלקח־יתלבה הייסולכואה לצא םיאצומ ונאש ךרדכ ,רתוי־הלודג הכישמ
 תורושל רובעל ידכ ,הציפקה שרק לע דימת דמוע תירפכה הייסולכואה ןמ קלחש
 דימת אוה יוצמו ,הרוטקאפונאמה לש תיראטלורפה ,ונייה ,ינוריעה תיראטלורפה
 לכ ןאכ הנבומ — חרוטקאפונאמ) .הז לוגלגל תורשכ תוביסנ תולגל ידכ בראמב
 .דימת עפוש יסחיה ןיסולכואה־ףדוע לש הז ןייעמ :ןבבו .86(תיאלקח־אל היישעת
 ־ףדוע םייק אהי ומצע רפכבש ,שארמ חינמ םירעה לא הז קסופ־יתלב םרז ךא
 ןפואב ,החןרל םיחתפנשמ קר יוליג ידיל אב ופקיהש אלא דימת ענצומ הייסולכוא

 90.000 דע 80.000 ןודנולב םתדובעמ וכלשוה 1866 תגש לש הנורחאה תיצחמבש דועב 85
 הז אהי אלש ,המוד" :רמאנ הנש־תיצחמ התואל תשורחה־יתב לע ח״ודב ירה ,םילעופ
 היה אל רבדה .תשרדנ וזש עגרב הקפסא דימת ררועי שוקיבה יכ ,ורמאי םא ,ןיטולחל ןוכנ
 ".תודבוע םיידי רסוחמ הנורחאה הנשב תולטבומ ויה תונוכמ הברה ןכש ,הדובע יבגל ןכ

 (.81 ׳טע ,״1866 .טקואב 31־ל ר״חהתב יחקפמ לש ח״וד)
 .י תאמ ,1875 ראונאיב 15 ,םאהגנימריבב ,תיראטינאסה הדיעווב החיתפ־םואנ א85

 1תנ .רחסמה רטסינימ אוה (1883) וישכעו , [113^01•] ריעה־שאר זא שמישש ,ןיילדבמ׳צ
 "םיבשות 10.960.998 ןהבו ,םידע 781 הנומ םלוובו הילגנאב 1861 תנשמ דקפימה 815
 ואצמנ 1851 תנש לש דקפימב ,םיבשות 9.105.226 קר ויה תוירפכ תוליהקבו םירפכב ולאו
 רשא םיירפכה תוזוחמבש הייסולכואל טעמכ .,דתוותשנ ןהבש הייסולכואהו ,םירע 580 קר
 ־תיצחמב אלא םינשה 10־ב הייסולכואה הלדג אל םינורחאה הלאבש דועב ,ךא .ןתביבסב
 ויסולכואה־תפסות .1.554.067 לש רועישב הייסולכואה הלדג םירעה 580־ב ירה ,ןוילימה
 הריגהה תמחמ אב יובירה רעשב שרפהה .17,3% םירעב ולאו ,6,5% איה תוירפכה תוליהקב
 דקפימ") .םירעה לע םינמנ הייסולכואה לש יובירה ןמ םיעבר־תשולש .ריעה לא רפכה ןמ

 (.12 ,11 ,טע ,ישילש ךרכ ,״דכו.
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 ןוהה־רבצה לש ךילהתה

 םיומינימה־לפשל יאלקחה לעופה ךלוהו קחדנ ךכו .ואצומ תורוניצ ,ללכה ןמ אצוי
 .[םזירפיאפ] תולדה ןויב עוקש אוה רבכ תחאה ולגרבו ,רכשה לש.

 קלח אוה — האופקה הרוצה — יסחיה הייסולכואה־ףדוע לש ישילשה גוסה
 ןוהל ול קפסמ אוה ךכו .ירמגל רידס־יתלב וקוסיעש אלא ,ליעפה םילעופה־ליחמ
 הטמל דרויו־עקוש וייח־בצמ .שומישל־דמועה הדובע־חוכ לש בזכא־אל לוביק־תיב
 סיסבל וכפוהש אוה הז בצמ אקודו ,םידבועה־דמעמ לש תעצוממה הניקתה המרה ןמ
 לש םומיסקאמ :םיינייפואה וינמיס .ןוהה לש םידחוימ לוצינ־יפנע ליבשב. בחרנ
 ריכהל ונקפסה רבכ תיתיבהדדדובעה לש רודמב .רכש לש םומינימו הדובעה־ןמז
 היישעתה לש םירתוימה ךותמ קספה אלל םייגתמו־רזוח אוה .תירקיעה ותומד תא
 ךלוהו־ענכנשמ ,םיכלוהו־םילכה היישעת־יפנע ךותמ םג דוחיבו ,תואלקחהו הלודגה
 .תונוכמה־לעפמ ינפמ ןורחאה הזו ,הרוטקאפונאמה־לעפמ ינפמ יתונמואה־לעפמה

 וצרמו ופקיה לודיג םע "םירתוימה־תיישע" תמדקתמש לככ ךלוהו־בחרתמ ופקיה
 דוסי ,םילעופה־דמעמב דחוימ דוסי גוס ותוא הווהמ הז םע דחי םלוא .רבצהה לש
 ראש לכ לש םקלחמ ,תיסחי ,הבורמ וקלחש דוסי ,ומצע חיצנמו ומצע רציימו־רזוחה
 תותימהו תודילה תומכ קר אל םנמאו .םידבועה דמעמ לש ללוכה־ולודיגב תודוסיה
 ,הדובעה־רכש הבוג לא ךופה סחיב םידמוע ,החפשמה לש טלחומה הלד^ םג אלא

 םידבועה־יגוס לש םתושרל םידמועה ,היחמה־יעצמא תומכ לא ךופה סחיב :עמשמ
 ,םיארפה ןיב םעט־רסח הארנ היה תיטמילאטיפאקה הרבחה לש קוח ותוא .םינושה

 לש תינומהה היצקודורפרה תא ונל ריכזמ אוה .תוברת־ינב םיבשייתמ ןיב וליפאו
 .8,תוגופה־אלל ראוצ לע םיפדרנו םישלח אלא םניא םהידיחיש ,תויח־יגוס

 םוחתב ןכוש יסחיה הייסולכואה־ףדוע לש רתויב־קומעה עקשימה :הנורחאלו
 ־ןויראטלורפ ותוא לכ רוציקבו ,תונוז ,םידעומ םיעשופ ,יחרפ־יחרא דבלמ .תולדה
 השולש הרבחה לש וז הבכש הנומ — שממ [!,וגזממפנבחעס^ז&זג&זנ ףוספסא־לש
 ־אטסה לע ףורפרב רובעל אלא ךירצ התא ןיאו .הדובעל־םירשכומ :תישאר .םיגוס
 לכ םע ךלוהו־האג םילדה לש םרפסמ יכ ,חכעתו הילגנאב תולדה לש הקיטסיט
 ־ינבו םימותי :תינש .קסעב השדח תוררועתה לכ םע ךלוהו־תחופ בושו ,רבשמ
 ,לודג גושגיש לש םימיב ולאו ,יתיישעתה םיאולימה־ליחל םה םידמעומ .םיינע

 .ליעפה םידבועה־ליח ךותל םינומהבו תוריהמב םתוא םיסייגמ ,1860 תנשב ןוגכ

 'םילכה םידיחי ,ונייה .הדובעל םירשכומ־יתלב ,םייולב־םיעורק ,םינוונמ :תישילש

 םימי םיכיראמש ימ !הדובעה תקולח ידי־לע םרגנה תושימג־רסוח תמחמ םיכלוהו

 ,ןושאר רפס ,"םימעה רשוע"] :תימס .א) ".היברודדירפל ליעומ ינוע יכ ,המדנ" 87
 באה לש ותעדלש אלא דוע אלו (.[195 ,םע /א ךרכ ,דליפקייוו תאצוה ,ינימש קרפ
 יכ ,ונקית םימשה ןמ" :הריתי המכה ךותמ ,הולא־תנקת יהוז ,חקיפהו בידאה ,י נ א י ל א ג
 :י נ א י ל א ג) ״.הבר תדתעב םידלונ ויהי — רתויב־םיליעיה תועוצקמב םילמעה םישנאה
 תוברהל היושע ,הפיגמו בער לש לובגה הצקל דע ,חולדה־תקוצמ" (.78 ׳םע ,״עבטמה לע״
 (.69 ׳מע ,1844 ,״ימואל ןוסא״ :ג נ י י ל .ם) ״.הלודיג תא בכעל תחת ,הייסולכואה תא
 ואצמנ וליא" :רמואו ףיסומ והירה ,תיטסיטאטס הניחבמ תאז םיגדמ גניילש רחאל
 ".ויבשותמ ןקורתמ היה םלועהו םיבורמ םימי םירבוע ויה אל ,תוחונ תוביסנב םישנאה
 ("11 1116 ןנ60ן>16 1761־6 811 111 6887 01:!־01ג1נ181311068, 1116 ו701־1<1 77011101
 80011 1נ6 016ן>סן)1ג1316<1.")
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 יטטילאטיפאקה רבצהה לש יללכה ק1הה ,23

 ־לדג םרפסמש היישעתה תונברק :הנורחאלו ;לעופה לש ןיקתה ליגה ןמ הלעמל
 תשורח־יתב לש ,תורכמ־ילעפמ לש ׳ןכוסמ תונוכמ־ןונגנמ לש ותוטשפתה םע ךלוהו
 םידבועה־ליח לש םיכנהדויב איה תולדה .דכו ,תונמלא ,םילוח ,םיכנ — דכו םיימיכ
 לש ורוצייב לולכ הרוציי .יתיישעתה םיאולימה־ליח ליבשב אוש־לטנ איה ,ליעפה
 איה תשמשמ ותא דחיו ,ותויחרכהב הלולכ התויחרכה ,יסחיה הייסולכואה־ףדוע
 ־תואצוהה לע תינמנ איה .רשועה תוחתפתהלו יטסילאטיפאקה רוצייל םויק־יאנת
 לעמ קורפל עדוי ןוההש אלא ,יטטילאטיפאקה רוצייה לש [^311x^18] הלטבל
 ־דמעמה לשו םילעופה־דמעמ לש ויפתכ לע וסימעהלו לודגה ובורב הז לוע ומצע

 .ריעזה ינוניבה

 ,ולודיגבש ץרמהו ףקיהה ,דקפתמה ןוהה ,יתרבחה רשועה ולדגיש לככ
 לדגי ןכ — ותדובע לש רוצייה־חוכו ןויראטלורפה לש טלחומה ולדג םג אליממו
 תוביס ןתוא ידי־לע חתפתמ שומישל־דמועה תדובעה־חוכ .יתיישעתה םיאולימה־ליח
 לש יסחיה לדוגה :רמוא הווה .ןוהה לש ותומשפתה־חוכ חתפתמ ןדי־לעש ,ןמצע
 ־ליח לדגיש לככ ,םלואו .רשועה תוחוכ תיילע םע הלוע יתיישעתה םיאולימה־ליח
 ־ףדוע רתוי־ינומה לודיג לדגי ןכ ,ליעפה םידבועה־ליחל סחיב הז םיאולימ
 :הנורחאלו .ותדובע ידוסי לא ךופה סחיב תדמוע ותקוצמש ,שבוגמה הייסולכואה
 םיאולימ,ד־ליח לדגיש לככו ט1 [1^231-1!8801ך1(ל}11;6ן םיינעה־תבכש לדגתש לככ
 ,יללכה ,טלחומה קוחה והז .תימשרה תולדה לדגת ןכ — יתיישעתה
 הנתשמ הז קוח ףא םיקוחה ראש לככ .יטסילאטיפאקה רבצהה לש
 דומעל םוקמה ןאכ אלש ,תובורמו־תונוש תוביסנ ידי־לע ותומשגתה םע ךלוהו

 .ןחותינ לע

 ויהיש ,םילעופל ףיטהל האובב ,תילכלכה המכחה לש התלויא ,אופיא ,ןבות
 ־יפאקה רוצייה לש םזינאכמה .ןוהה לש ךורעישה־יכרצ לא םרפסמ תא םימיאתמ
 םתואל הזה רפסמה תא תודימתב םיאתמה אוה יטסילאטיפאקה רבצ,דה לשו יטסילאט
 יסחי הייסולכוא־ףדוע לש ותריצי — וז המאתה לש הנושאר הרבד .ךורעישה־יברצ
 ־תולדג תובכש לש ןתקוצמ — הנורחא הרבד ;יתיישעת םיאולימ־ליח לש וא

 .תולדה לש אוש־לטנו ליעפה הדובעה־ליחב תוכלוהו
 רשפא ,תיתרבחה הדובעה לש תויביטקודורפה תומדקתהל תודות יכ ,קוחה
 התחפה ידי־לע רוציי־יעצמא לש רתויו רתוי תכלוהו־הלדג תומכ העונת ידיל איבהל
 לעופה ןיא ןאכש ,יטסילאטיפאק םיסב לע — םדאה חוכ תעקשהב תכלוהו־תדמתמ
 אטבתמ ,לעופב םישמתשמה םה הדובעה־יעצמא אלא ,הדובעה־יעצמאב שמתשמ
 םילעופה לש םמצחל רבגי ןכ ,הדובעה לשי רוצייה־חוכ הלעיש לככ :ןלהלכ הז קוח
 יובירל םמצע לש םחוכ תריכמ :םמויק־יאנת רימחי אליממו ,םקוסיע־יעצמא לע
 רוצייה־יעצמא יכ הדבועה :ןכבו .ןוהה לש ותוכרעתשהל וא םירחא לש םרשוע
 ־יטקודורפה הייסולכואה הלדגשמ הריתי תוריהמב םילדג הדובעה־תויביטקודורפו
 תייסולכואש ,ונייה ,הכופיהב יטסילאטיפאק יוטיב תאטבתמ וז הדבוע — תיב

 .ןוהה לש ךורעישה־ךרוצ לדגשמ הריתי תוריהמב דימת הלדג םידבועה
 לכ :וניאר ,יסחיה ךרעה־ףדוע לש רוצייה חותינ םע ,תיעיברה השרפב
 הטישה ימוחתב םימשגתמ הדובעה לש יתרבחה רוצייה־חוכ תאלעהל םידותמה
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 ןוהה־רבצה לש ךילהתה

 רוצייה לש וחותיפל םיעצמאה לכ' ;דיחיה לעופה לש ונובשח לע תיטסילאטיפאקה
 לעופב םומ םה םיליטמ ;ולוצינ לשו רציימה לע 'תוטלתשה לש םיעצמאל םיכפוה
 תא םתוברהבו ,הנוכמה 'חיפס לש הגרדל ותוא םיליפשמ ,םדא־עטק יונממ םתושעב
 םיינחורה תוחוכה ןמ לעופה תא םה םיקיחרמ ;הנכות תא םה םיסרוה ־ותדובע ידוסי
 םילוונמ ;יאמצעדדוככ עדמה וכותב גזמתמש הדימב הב ,חדובעח־ךילחתב רשא

 תוצירע לש 'לוע תחת הדובעה־דילהת ךשמב ותוא םידבעשמ ,ותדובע־יאית תא םה
 ותשא תא םה םיכילשמ ,הדובע ימיל וייח ימי תא םיכפוה ,התוינונטק תמחמ האונש

 *ףדוע לש ורוצייל םידותמה לכ םלוא .ןוהה לש בכ טואנרגא׳ג־לגלג תחת ילא וידליו

 תישענ רבצהה תבחרה לכ :ךפיהלו ,רבצהל םירותמ ןמזברב םישמשמ ךרעה
 ןמ ,ךלוהו־רבצנ ןוההש הדימב : ןאכמ .אצוי .םידותמה םתוא לש םחותיפל יעצמא
 .ךומנ וא הובג ,היהיש המ ומולשת היהיו — לעופה לש ובצמ ערויש חרכהה

 ,יתיישעתה םיאולימה־ליח וא ,יסחיה הייסולכואה־ףדוע ויפלש ,קוח ותוא :הנורחאלו

 לעופה תא קתרמש אוה — רבצהה לש וצרמו ופקיה דגנכ לקשמ־יווישב דימת קזחומ
 ,אססואיתימורפ תא םוטספה לש ויתודתי וקתירשמ רתוי־קודה קותיר ןוהה לא
 :רמוא הווה .ןוה לש תבצה דגנכ לוקש ,ינוע לש רבצה בייחמ הז קוח .עלסה לא

 ,הדובע־ירוסי ,ינוע לש רבצה ןמזב־וב שמשמ דחאה בטוקה לע רשוע לש רבצה

 ,דמעמ ותוא לצא ,רמולכ ,ידגנה בטוקה לע ירסומ ןווינו תורזכאתה ,תורוב ,תודבע

 .ןוה תקזחב ולש־ותרצות רציימה

 ידיל והואיבה ,88יטסילאטיפאקה רבצהל רשא [יטסינוגאטנאנ דגונמ יפוא ותוא
 תועפות ךכב םיבברעמ םהש יפ לע ףא ,םיינידמ םינלכלכ תונוש תורוצב יוטיב
 ןה תויגולאנא םנמא םאש תועפות — םייטסילאטיפאק־םורט רוציי־ינפוא לש

 .ןתוהמב ןה תונוש ירה ,ןתצקב

 האור ,18־ה האמב םיילכלכה םירפוסה ילודגמ דחא ,היצנוומ ם ט ר ו א ריזנה
 .יתרבחה רשועה לש יללכ עבט־קוחכ יטסילאטיפאקה רוצייבש וז תוידוגינ

 (11 116116 611 11 ;המואב ילכלכה ערהו ילכלכה בוטה הז תא הז םינזאמ םלועל״

 לש עפש 111316 66011001100 111 11113, 113210116 86111ק1־6 311׳ 181:6883 1013111:3),
 (13 60!)13 <1611)6111 .םירחא ידיב םרוסחמ דגנכ םלועל לוקש םיטעומ ידיב םיסכנ

 גלפומ רשוע 111 31011111 861מ!)1*6 6£11316 3113 111311031123 (11 6881 111 3141*1).
 םהמ לטינ ,המכ יפ םיבורמ ,םירחא :ךכל יזל־תעפות םלועל — םיטעומ לצא
 התקוצמו ,התייסולכואל םיאתמ המוא לש הרשוע .רתויב־יחרכהה וליפא ןיטולחל
 .םירחא לש םתלטבא ,חרכהב ,תבייחמ םיטעומ לש םתוצירח .הרשועל תמאתמ

 ןיא ,תונגרובה תעונת הלח םהב ,רוצייה־יסחי יכ ,םויל םוימ ךלוהו־רוחומש ירה" 88
 ,רשועה םהב רצוימש ,םיסחיה םתואב יכ ;יפוצרפ־וד יפוא אלא ,טושפ ,דיחא יפוא םהל
 חוכ םג םהב יוצמ ,רוצייה־תוחוכ םיחתפתמ םהב םיסחיה םתוא יכ ;הקוצמה םג תרצוימ■

 ,יחרזאה רשועה תא םלועל־איבהל םילוכי ולא םיסחי ןיא יכ ;דגנכש־ץחלה לש יביטקודורפ
 לש םרשוע תא ןמזב־וב םה םיסרוה ןכ םא אלא ,ינגרובה דמעמה לש רשועה תא ,ונייה
 ל ר א ק) ".תודימתב דלוהו־לדגה ןויראטלורפ םליעל־םיאיבמו הזה דמעמה ןמ םירבה

 (.116 ,םע ,״היפוסוליפה לש התולד״ :ם ק ר א מ
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 םינש 10 .89דכו ״,םיליעפהו םירישעה לש םה חרכה־הדלות — םילטבומהו םיינעה
 ,ד נ ם נ ו א ט ,יטנאטסטורפ־ינקילגנא ,הנידמה־תייסנכמ ןהוכ דמע םטרוא ירחא ךרעב

 תיקוח הייפכ" .רשועה ליבשב יחרכה יאנתכ ינועה תא ןיטולחל סג ןפואב רידאהו

 הז אל בערה"ולאו ...הלומהו תומילא ׳למע לש ידמ־בר רועישב הכורכ (הדובעל)
 רתויב־יעבטה םרוגה ותויהב אלא ,דימתמ ,יאשח ,וילש ץחל שמשמ אוהש דבלב
 יולת לכה :ןכבו ".רתויברביריבכה םיצמאמה תא ררועמ והירה ,הדובעלו הדיקשל
 ,גאוד .דז רבדלו — םילעופה דמעמ ברקב הדמתהב בערה תא םייקל ךירצש ,ךכב

 קוח ,המוד" .םיינעה ברקב דוחיב ליעפה ,הייסולכואה־ןורקע ,ד נ ס נ ו א ט ירבדל
 ־ילק ,ןנייה) המיוסמ הדימב (11מעע0¥1^6111;) תעד־ילק ויהי םיינעהש ,אוה עבט
 ,הלאכ םלועל ואצמייש ידכ ,(םהיפב בהז־ףכ ילב םלועל םה םיאבש ,ךכ ידכ דע תעד

 תובאוסמה ,תולקנה תודובעה תא ושעיש (1:1־18.1;!}יסו״ס 81\¥8;78 1נ6 80מ!6)
 ישונאה רשואה לש רצואה דואמ הברתמ הז םעו .הרבחה ךותב רתויב תולפשהו
 (11161ז101י6 (16110816) רתוי־םיגונעהש דועב (1116 81061! 011111018.11118ןנן)111688)

 ןיאב םמצע שידקהל םה ןירוה־ינב אלא ...העיגי־תדובעמ םירוטפ םהש דבלב אל
 (םיינעה־קוח) הז רבד ...םינושה םהיתונורשכ תא םימלוחש ,םידיקפתל עירפמ

 םלועב הועבקש ,וז הטיש לש רדסהו חירטמיסה ,יפויהו הינומרהה תא סורהל דיתע
 ,תוינעה תא חיצנמה ,לרוגה־לש־וניד־רזגב האר היצנוומ רמוכה םא .90"עבטו םיהולא

 — שדקהה־יתבו םירזנמה לש ,הנוהכה־תוריזנ לש ,תירצונה הקדצה לש המויקל תוכז

 תא יאנגל.ןודל ידכ הלתמא ןאכ אצומ ,ךפיהל ,יטנאטסטורפה הבציקה־לעב ירה
 — .רוביצה תפוקמ הבולע הכימת לש תוכז ינעה ומצעל עבת םדוסי לעש ,םיקוחה

 ותוא םלועל האיבמ" — ךרוטש רמוא — ״יתרבחה רשועה לש ותומדקתה״

 ,רתויב םיבעותמו םילפש ,םיממעשמ םיקוסיע עצבמה ...ליעומ יתרבח דמעמ

 ךכב אקודו ,ומכש לע דמעמ ותוא ליטמ ,םייחב דבעשמו רוכעש המ לכ :רוציקב
 תמכסומה יפואה־תוליצאו חורה־תנדח ,יאנפה תא םירחאה תודמעמל אוה קפסמ
 ־יפאק היצאזיליביצ התוא :ומצע לאוש ךרוטש .91״דכו ([!ןיוצמ הז] — ס'0311נס11!)

 קלחה ,ידוטסוק לצא ,״1777 ,םירפס השש ,תינידמה הלכלכה לע״ :סטרוא .ג 89
 םוקמב" :םטרוא רמוא ,32 ימעב ,ןאכ .דכו 25 ,22 ,9 ,6 ימע ,דחאו םירשע דרכ ,ינרדומה
 רוקחאש ,ךכב קפתסאו ימצע םצמצא ,םימעה רשוא ליבשב תוליעי־יתלב תוטיש שדהל

 ".םנוסא תוביסל
 ,(ד נ ם נ ו א ט .י רמ ןהוכה) תושונאה תבוט שרוד תאמ ,םיינעה יקוח לע רקחמ" 90
 רכזנה ורוביח ךותמש ,"ןידע" רמוכ ותוא .41,39 ,15 ׳מע ,1817 ןודנול ,השדח האצוה ,״1786
 — םימלש םידומע םימעפל םותלאמ קיתעמ ,״דרפס ץראב עסמ״ ורפס ךותמ ןכו ,וישכע הז
 םא ,לשמל .וירבד תא ףלסמ אוהש אלא ,ט ר א ו י ט ס /ג רס תאמ ותרות בור תא לאש
 תוצירח תושונאה לע תופכל תומילא־לש־דותמ היה יוצמ ,תודבעב ,ןאכ" :רמוא טראויטס
 םנח־תדובע ודבעיש :דמולכ) ודבעיש םישנאה תא ןיפ1כ ויה זא ...(םידבוע־אלה ליבשב)
 :רמולכ) ודבעיש םישנאה תא ןיפ1כ םויכ ;םירחאל םידבע ויהש םושמ ,(םירחא ליבשב
 ןיא ירה — ",םזנצע־יכרצל םידבע םהש םושמ ,(םידבוע־אלה ליבשב םנח־תדובע ודבעיש
 םיווצמ םיריכשה־םילעופה יכ ,ןסרכ הבצק־לעב ותוא קיסמש יפכ ,ךכ ךותמ קיסמ אוה
 לודיגש ,אוה הצור הז םעו ,םהיכרצ יובירב אוה תצור :הברדא .בער־תפדח תימלוע לובסל

 ."רתוי־םינידעה" ליבשב םתדובעל ןברוד םהל שמשי ןיינמב םהיכרצ
 .223 ׳טע ,וח ךרכ ,1815 ,גרובסרטפ .צוה ,״תינידמ הלכלכב םרוק״ :ךרוטש 91
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 ?תויראבראבה לע הנורתי םצעב המב — םנווינו םינומה תקוצמ לע ,תיטסילאט
 — ״עדמהו היישעתה תומדקתה ידי־לע" — !ןוזחנבה :תחא הבושת אלא ויפב ןיאו
 ול שורדשמ רתוי הברה םוי לכב רצייל לעופ לכ לוכי" — י ד נ ו מ ם י ס רמוא
 דעוימ היה ילמליא ירה ,רשועה תא תרציימ ותדובעש ןמז ותואב ךא .ותכרצתל
 ויפל ".הדובעל ורשכ תא תיחפמ הז רבד היה ,רשוע ותוא ךורצל ומצע לעופה
 תויונמאה־ילולכש לכ לע םירתנמ ויה (םידבוע־אלה ,רמולכ) תוירבהש יאדול בורק"
 הדובע ריחמב םתונקל םיכירצ ויה וליא ,ונל תקפסמ היישעתהש ,תוגונעתה לכ לעו
 םדא ותוא הז ןיאו ;םרכשו םיצמאמה םידרפנ ונימיב ...לעופה לש וזכ תכשוממ
 דחאש םושמ אקוד :ךפיהל ;ותדובעמ חנ אוה ךכ־רחאו דבוע אוה הליחתש ,ומצע
 תדמתמ הרבגה ,הדובעה לש רוצייה־תוחוכ תרבגה :ןכבו ...חונל ינשה ךירצ ,דבוע
 תלות)מב היילע אלא תרחא האצות הירחא רורגתש רשפא יא ,רועיש־ןיאל
 ,י םארט־.ד ד ויטד ,הנורחאלו — .92״םילטבה םירישעה לש םהיגונעתבו
 :תוירזכאה־תוסגה לכב תאז אטבמ אוה — גדכ רק גזמ לעב ,ינגרובה רנירטקודה
 תומואה ןה ולאו ;בוטב םייח ןהינומחש לכ — י תוינעה תומואה ןה ולא״

 .93"בורה לע םיינע ןהיגומהש לכ — י תורישעה

 יטסילאטי&אקה רכצהה לש יללכה קוחה המגדה .5

 1866 דע 1846 םינשב הילגנא .א

 ־יפאקה דבצהה רקחל ךכ לכ הפי אהתש ,תינרדומה הרבחה לש הפוקת ךל ןיא
 :האצמ האיצמ וז וליאכ ,ךילע המוד .תונורחאה םינשה 20 לש וז הפוקתכ ,יטסילאט
 המגוד תשמשמה איה הילגנא בוש תוצראה לכמו .בססוטאנוטרופ לש וקנרא
 םושמ ;ימלועה קושב ןושארה םוקמה תא תמייקמו־הקיזחמ איהש םושמ ,תיסאלק
 םושמ ,הנורחאלו ;המילש תוחתפתה יטסילאטיפאקה רוצייה־ןפוא חתופמ ןאכ קרש
 החפיק בוש ,1846 תנשמ רחסמה־שפוח לש םינשה־ףלא תכלממ תנקתה םעש
 דע — רוצייה לש המוצעה תומדקתהה .ןורחאה הטלפמ תא תיראגלווה הלכלכה
 לע המכ יפ האישב הרבע בוש םינשה םירשע תפוקת לש הנורחאה תיצחמהש

 .תיעיברה השרפב הקיפסמ הדימב ךכ לע ונזמר רבכ — הנושארה התיצחמ
 תיצחמב תילגנאה הייסולכואה לש טלחומה לודיגה דואמ הלעש יפ לע ףאי
 יפכ ,לודיגה רעש תחפ וא ,יסחיה לודיגה הדמתהב תחפ ירה ,הנורחאה האמה

 .ימשרה דקפימה ךותמ החוקלה ",האבה הלבטה הדיעמש

 (םיינורשט םירפסמב) הנשל םיזוחאב ,סלוובו הילגנאב הייסולכואה לודיג

 1811 דע 1821 1/533%

 1821 דע 1831 1/446%

 1831 דע 1841 1/326%

 1841 דע 1851 1,216%

 1851 דע 1861 1,141%

 .95 ,[81] ,80 ,79 ,[78] ׳םע ,ן ךרכ ,״רכו םישדח םירקיע״ :י ד נ ו מ ם י ס 92
 "1168 1זם1;10118 .231 ׳םע ,רכו ןוצרה רבדב תכסמ״ :יסארט־הד ויטד93
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 תשמשמ רתויב החוטב הזיחא״תדוקנ .רשועה לש ולודיגב ,ינשה דצה ןמ ,לכתסנ
 .הסנכההרכמ תבוח םהילע הלחש ,וכו תויעקרקה תוטנרה ,םיחןרה תעונת ןאכ

 (םירחא םיפיעס המכו םירכוח ןאכ וללכנ אל) סמב םיבייחה ,םיחןרב היילעה

 ,94(יתנש עצוממב 4,58%!וא) 50,47% 1864 דע 1853 םינשב התיה הלודגה הינטירבב

 תוטנרב היילעה .ךרעב 12%! התיה הפוג הפוקת התואב הייסולכואה תיילע ולאו
 תנשמ םמב תובייחה (׳וכו גדד־ילעפמ ,תורכמ ,לזרב־תוליסמ ,םיתב תוברל) עקרקמ
 וז היילעב רתויב הבורמה קלחה ;הנשל 35/!2%,וא ,38%,.דתיה ,1864 דע 1853

 :םיאבה םיפיעסה ולטנ

 הנשל הילעה
 תיתנשה הסנכהה ףדוע
 1864 דע 1853 תנשמ

 םיתב 38,60% 3,50%
 תובצחמ 84,76% 7,70%
 תורכמ 68,85% 6,26%
 לזרב תקיצי ילעפמ 39,92% 3,63%
 גיד ילעפמ 57,37% 5,21%

 זאג ילעפמ 126,02% 11,45%
 לזרב־תוליסמ 83,29% 7,57%

 הלדג יכ ,אצמנ 1864 דע 1853 הפוקת התוא לש םינש עברא לכ הוושנ םא
 ןמ תואבה תוסנכהה ליבשב ,לשמל ,הנה .תוסנכהה תיילע לש הגרדה הדמתהב
 1857 םינשב !הנשל 1,73%, — 1857 דע 1853 םינשב :וז היילע .דתיה סיחנרה

 םוכסה .גס הנשל 9,30%; — 1864 דע 1861 םינשבו ;הנשל 2,74% — 1861 דע
 — 1856 תנשב :היה תדחואמה הכלממב הסנכהה־סמב תובייחה תוסנכהה לש ללוכה

 351.745.241 — 1862 תנשב ;ש״יל 328.127.416 — 1859 תנשב ;ש״יל 307.068.898

 > ש״יל 362.462.279 — 1864 תנשב ;ש״יל 359.142.897 — 1863 תנשב ;ש״יל
 .96ש״יל 385.530.020 — 1865 תנשבו

 ןיאש יפ לע ףאו .וזפרהו ןוהה־זוכיר ,וילע םיוולנכ ,ואב ןוהה־רבצה םע דחי
 10 ואב הנה ,תואלקחה רבדב תימשר הקיטסיטאטס (דנאלריאב שי לבא) הילגנאב

 1>311־ע1־68, 0'684 ]£ 011 16 ן>61גק16 681 3 8011 3186, 64 168 113410218 1־101168,
 0'684 13 011 11 684 01(1111311־61116114 £311111:6."
 ,־".מ .ה תלשממ לש ץראה־דותב-תוסנבהה לע הדעוה ירבח לש ירישעה ח״ודה" 94

 .38 ׳מע ,1866 ןודנול
 ,םש 95

 םניא ,תטלחומ תולכתסה םהב לכתסת םא דא ,האנשהה יכרצל םיקיפסמ הלא םירפסמ 96
 םתנלבוק .ש״יל םינוילימ 100 לש תוסנכה ילוא ״םימילעמ״ הנשדונש ןכש ;םיעטומ אלא
 םירחוסה יגוחב דוהיב ,יתטיש ףויז לע ץראהדותבדווסנכה רבדב הדענה ירבח לש
 ־ןוה תלעב הרבח" :לשמל ,רמאנ הנה .םהלש הדד לכב תינשנו תרזוח — םינתשרחהו
 הלעמ םמה־ךירעמ ;ש״יל 6000 ךסב ,םמה תבוח םהילע הלחש ,היחמ תא תנייצמ ףתושמ
 ,תרחא הרבח .רבד לש ופוסב סמה תא םימלשמ םוכס ותואמו ,ש״יל 88.000*ל דע םוכסה תא
 םיחנרה לש ןוכנה םוכסהש ,תודוהל ףוס־ףוס תצלאנ ,ש״יל 190.000 ךסב היהור תא תנייצמה

 (.42 ׳מע ,םש) ״.ש״יל 250.000 תויהל דירצ
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 ,האצותה תא ןאב התליג וז .םמצע־תעד לע תאזכ הקיטסיטאטס ונל וקפיסו תוזוחמ
 31.583־מ ,1861 דע 1851 תנשמ ,ותחפ םירקא 100־מ הטמל םיחטש לע תורובחה יכ
 תנשמ .97רתוי־תולודג תורוכח םע וגזמתנ ןהמ 5.016 :רמוא הווה ;26.597 דע
 וילע לחש ,ש״יל ןוילימ 1־מ הלעמל ידיינד־יסכנב שוכר םוש ןיא 1825 דע 1815
 דע 1856 תנשמו ,הלאכ םירקמ 8 ויה 1855 דע 1825 תנשמ ולאו ;השוריה־סמ

 רבד תא דומלל לכונ ךא .98םירקמ 4 ויה — ׳-״הנש 4!/2 ךשמב ,רמולכ ,1859 ינוי
 ׳ד ףיעסב הסנבהה־סמ תא רצק חותינ חתננש ךותמ רתויב בוטה דצה לע .זכרהה
 יכ ,ריעהלו םידקהל ילע .1865־ו 1864 םינשב (דכו םירכוחה ןמ ץוח ,םיוות)
 םומינימב תוליחתמ ,[x6^1 111001116] הסנכההרכמב תובייחה ,חז רוקממ תוסנכהה
 תנשב :היטוקסו םלווב ,הילגנאב ויה סמב תובייחה ולא תוסנכה .ש״יל 60 לש
 םיסמב םיבייחה ."ש״יל 105.435.579 — 1865 תנשבו ;ש״יל 95.844.222 - 1864
 ;שפנ 23.891.009 לש תללוכ־הייסולכוא יבגל שפנ 308.416 — 1864 תנשב :ויה
 לע .שפנ 24.127.003 לש תללוכ הייסולכוא יבגל שפנ 332.431 — 1865 תנשב

 :האבה הלבטה ךותמ דומענ םינשה יתשב הלא תוסנכה לש ןתוקלחתה

 1865 לירפאב 5־ב תמייתסמה הנשה 1864לירפאב 5־ב תמייתסמה הנשה

 הסנכהה ילעב םיחורמ הסנכהה הסנכהה 'לעב םיחורמ הסנכהה
 ש#יל ש״יל

 . . . תללוכה הסנכהה 95.844.222 308.416 105.435.738 332.431

 ... הז ללכב 57.028.289 23.334 64.554.297 24.265

4.021 42.535.576 3.619 36.415.225 ... 
973 27.555.313 832 22.809.781 . // # 

 . , . ״ ׳' . 8.744.762 91 11.077.238 107

 תדחואמה הכלממב תנשב :ורצוי ,םימחפ תובוט 61.453.079 — 1855 יוושב
 לש יוושב ,םימחפ תונוט 92,787.873 — 1864 תנשב ;ש״יל 16.113.167 לש
 8.045.385 לש יוושב ימלג לזרב תונוט 3.218.154 וקיפה 1855 תנשב .ש״יל 23.197.968
 ןכרוא .ש״יל 11.919.877 לש יוושב תונוט 4.767.951 — 1864 תנשב ;ש״יל
 8054 1854 תנשב :היה תדחואמה הכלממב רשא תוליעפה לזרבה־תוליסמ לש

 ןילימה ךרוא — 1864 תנשב ;ש״יל 286.068.794 ןהב עקשוהש םלושמה ןוההו ,ןילימ
 ללובה־םוכסה הלע 1854 תנשב .ש״יל 425.719.613 עקשוהש םלושמה ןוההו 12.789
 489.923.285 — 1865 תנשב ;ש״יל 268.210.145 תדחואמה הכלממב אוביהו אוציה לש

 :אוציה תעונת תא הארמ האבה הלבטה .ש״יל

 םיקיזחמ עקרק־ינודא 150 יכ ,טיירב ןו׳ג לש ותנעט .29 ׳טע ,םש ,״׳וכו דקפימ״ 97
 — היטוקסבש תועקרקה תיצחמב םיקיזחמ עקרק־ינודא 21ד ,הילגנאבש תועקרקה תיצחמב

 .השחכוה אל

 .17 ׳טע ,1860 ןודנול ,״ץראה־ךותב־תוסנכהה רבדב רכו יעיברה ח״ודה״ 98

 .קוחה יפל םירתומה םימיוסמ םייוכינ ירחא ,ונייה ,תויקנה תוסנכהה ןה ולא 99
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 יטסילאמיפאקה רבצהה לש יללכה קוחה .23

 הנשה

 ש״יל 58.842.377 .1846

1849 . 63.596.052 " 

1856 . 115.826.948 " 

1860 . 135.842.817 " 

1865 . 165.862.402 " 

 100 ״ !88.917.563 . 1866

 ןרתפדה יפמ הצרפש העורתה לוק תא ןיבנ וללה תוטעומה תועידיה ןתמ ירחא
 ירחא רגיפ ירה הייסולכואה לודיג לש ותוריהמ לכ םע" :ילגנאה םעה לש ישארה

 לש םירישיה הינקסע לא הנפנ וישכעו .101"רשועהו היישעתה לש תומדקתהה ידעצ
 דחא" .םילעופה דמעמ לא — רשוע ותוא לש וירציימ לא ,ונייה ,היישעת התוא
 הנידמב יתרבחה בצמה ליבשב [01081;016130011017] רתויברכיבוצעה יפואה״יווקמ
 הכידצה־תוחוכ תדירי הלחש ןמזב־וב יכ ,אוה" — ן ו ט ם ד א ל ג רמוא דכ — ׳רז
 לשו םילעופה־דמעמ לש ויתולבסו ויתורצ תיילע הלחש ןמזברבו ,םעה לש
 לודיג לחו םינוילעה תודמעמה ברקב רשועה רבצה קפס־אלב םייקתנ — םינמואה
 ןותחתה םירחבנה־תיבב ןומסרפא־ףטונ רטסינימ ותוא םאנ ךכ .102"ןוהה לש דימתמ
 ־םואנ םע ,ןכמ־רחאל הנש םירשע ,1863 לירפאב 16־ב .1843 ראורבפב 13דנ
 הסנכהה הלדג 1852 דעו 1842 תנשמ״ :רמא ,עיצמ אוהש ביצקתל ולש החיתפה
 — הסנכהה הלדג 1861 דע 1853 םינשה הנומשב ...6%,־ב הנידמה לש םמב־תבייחש

 ןיא טעמכש דע ,ךכ לכ האילפמ וז הדבוע ! 20%,־ב — 1853 תנשמ סיסבה יפל
 ליבשב ולוכ לבגומ ...רכשל ידכ דע ,המצועו רשוע לש הז יוביר ...ךכב ןימאהל
 ,תדבועה הייסולכואל ןיפיקעב הכרב איביש חרכהה ןמ ...דבלב שוכרה־תודמעמ

 ורשעתנ םירישעהש דועב .תיללכה הכירצה לש תורוחסה תא אוה ליזומש םושמ'
 לש תוינוציקה הטעמתנ םאה ,םינפ לכ לע .תוחפ םיינע ושענ םיינעה ירה ,רתוי דוע
 םילעופה־דמעמ םא !הגספה ןמ וז הדירי תעלוצ המ .103"רמול ביחרא אל — ינועה

 תמחמ ,ןיסבו ודוהב קושה ולוכ שדגתנו־אלמתנ בוש ,1867 םראמ ,הז עגרב 100
 ןיב 5%־ב רבשה־תדרוה הליחתה 1866 תנשב .םיטירבה הנתובה־ינתשרח לש םיחולשמה.
 םילעופ 20.000 לש התיבש ,וז־ןיעמ הלועפ תמחמ ,הצרפ 1867 תנשב !הנתוכה־ילעופ׳

 (.א .פ — .ןכמ־רחאל דימ הלעו־ץרפש ,רבשמל החיתפ התיה וז) .ןוטסרפב
 .11 ׳מע ׳םש ,״׳ובו דקפימ״ 101

 "11:18 006 01 1116 01081; : 1843 ראורבפב 13 ,ןותחתה תיבב ןוטסדאלג 102
 016130011017 16310*68 10 1116 800131 81316 01 11118 00111111־7 11131 \\־6
11118 31 18 6*1116 1711116 11131 ,1160131 01 11117(£08811 1116 1)6700(1 ,866 
 01001601 3 (1601־6386 10 1116 000800110£ £0176*8 01! 1116 £60£!6, 30
 1001־6386 01 1116 1)1־68801־6 01 £*17311008 30(1 (11811688; 11161־6 18 31
 1116 83016 11016 3 00081301 3000010131100 01 17631111 !ס 1116 0££6*
 0138868, 30 1001־10X01 1116 10 6386־10080688 01 111611: 1131)118, 30(1 01 111611־

 (.ראורבפב 13 ,דראזנאה — .1843 ראורבפב 14 /׳םמייס״) 016308 01 60:10701601."
 "?עסמב 13x31 1116 1852 10 1842)16 1000016 01 1116 000011־7 111- 103
 01־6386(1 1)7 6 £8* 0601... 10 1116 8 7681־8 11־001 1853 10 1861, 11 113(1
 100*6386(1 1*001 1116 1)3818 131(60 !ס 1853 20 1)6* 0601! 7116 1301 13
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 ןוהה־רבצה לש ךילהתה

 ידכ דע ,המצועו רשוע לש יובירה" תמועל "ינע תוחפ" אוהש אלא "יבע" ראשנ
 .היהשכ ינע ראשנ תיסחיה הדימב ירה — שוכרה־דמעמ ליבשב רציי אוהש ,״רכשל

 התלעש םושמ ,השעמל התלע איה ירה ,יתעה לש תוינוציקה הטעמתנ אל םא
 ־סיטאטסת הדיעמ ירה ,היחמה־יעצמא לש םתלחהל רשאו .רשועה לש תוינוציקה
 [1,011(10110!•ק 113.11 ןודנולב םיסותיהדויב לש םינותנה יפל ,לשמל ,תימשרה הקיט

 ,1862 דע 1860 םינשה שולש לש עצוממב ,20% לש תורקייתה הלח יב ,^871יגמ1]

 תורקייתה הלח ,1865 דע 1863 ,תואבה םינשה שולשב .1853 דע 1851 תמועל
 היחמ־יעצמא ןומה לשו ,םחפ ,חלמ ,רכוס ,בלח ,האמח ,רשב לש תכלוהו־תמדקתמ
 לירפאב 7־מ ,ןוטסדאלג לש אבה ביצקתה־םואנ .104רתויב םייחרכהה ןמ ,םירחא
 ־רשואלו םיחץודויישעב תומדקתהל — ראדניפ חסונ — ,אוה הליהת־ריש ,1864
 לע ,"תולדה םוהת לע" םידמועה םינומה לע אוה רבדמ ."ינוע" ידי־לע גזוממה םעה
 לש ורשוא תא םכסמ אוה רבד לש ופוסבו ,"רכשה םהב הלע אל״ש רחסמה־יפנע
 המחלמ אלא םניא ,הרשעמ העשתב ,םדא לש וייח" :הלא םירבדב םילעופה־דמעמ
 ,ןוטסדאלגכ תוימשר תולבגה לבגומ וניאש ,טסופ רוספורפ .105"דבלב םויקה ןעמל
 םינשה תורשעב)ןוהה לש הז לודיג םעש ,ךכב רפוכ יניא ,ןבומכ" :שוריפב ריהצמ
 וניא לודגה ובורב הז המודמ חויר םלוא ,ןוממב רכשה־ירועיש ולעוה (תונורחאה

80 98101118111118 98 1:0 1)6 91111081; 11101*6(111)16... 11118 11110X10911118 

.9081X16X119110X1 01 !¥6911:11 911(1 £0¥761'. . . 6111:11*617 001111116(1 10 0198868 

01 £1*01)61*17• • • 1111181 1)6 01 111(111*601 1)6116111 10 1116 191)0111*1X1^ £0£019- 

 11011, 1)6091186 11 01169£6מ8 1116 001111110(111168 01 86061*91 0 00 8 0111£11011.

 ^¥11116 1116 1*1011 119¥6 1)6611 £1*0\¥11 1*101161*, 1116 £001* 119¥6 136611 £101¥1ז1£

 1688 £0111־! 91 907 1־6x11 1116 •¥711611161 ,916*611168 01 £0¥¥61־17 91*6 1688,

 ,[001x11x10318 01 1101186] ןותחתה תיבב ןוט ס דא לג 68111x1616*£1 1101 10) 1 897.״

 .לירפאב 17 ,"ראטס גנינרומ" .1863 לירפאב 16
 הכלממב םינוש םייטסיטאטס םירפסמ" :לוחכה״רפסב םיימשרה םינותנה ןייע 104

 רבדב הקיטסיטאטסה םוקמב .ךליאו 273 דע 266 'מע ,1866 ןודנול ״.יעיבר קלח .תדחואמה
 ,םירטסינימה לש תעה־יבתבב םימולקידה םג החכוה שמשל םילובי ,רכו םימותי לש תודסומ

 םתורקיתה חכשיתש ,םלועל הדקי אל ןאכ .הכולמהיתיב ידליל תוינודנ ןתמ לע םיצילממ םהש
 .היחמה־יעצמא לש

 "711111]£ 01 111086 ¥7110 91*6 011 1116 1)01*(161י 01 11191 1*6£1011 (£911- 105

¥79^68. . .111 011161*8 1101 11101*6986(1. . .1111111911 1116 18 1)111, 1X1181*£61)״, ״X1 

 תיבה ,ן ו ט ס ד א ל ג ) 16X1, 9 811*08816 101* 6X1816X106 01 0111 09868 111116.״
 ^9x101 7^1 1x101 ;89111*6 91 :אוה דראזבאהב חסונה (.1864 לירפאב 7 ,ןותחתה

 191*86, ¥71191 18 1111111911 1116 13111, 111 1116 1119301־117 01 09868, 9 811*118^16
 קבאמ םירקמה בורב אל םא ,םדא ייח םה המ :רתוי תויללכ םילמבו]6x1816006 *!10 ״
 1863 תנשמ ןוטסדאלג לש ביצקתהיימואנב ,תופוצרה ,תוכתוחה תוריתסה תא ־״ [.םויקל

 :ריילומ ךותמ האבה הטאטיצה ידיילע ילגנא רפוס ןייפאמ — 1864 תנשמו

 .דוהשל ןבלמ עלקנ .םדאה ךכ הנה"

 ,רוא םע שיגרה רשא הכישח םע שיחכי

 ,ומצעל אושנמ חשק ,תלוזל חרוט

 ".ומלועו וחור רימי הנפואה תמגוד

 .(135 ׳מע ,1864 ןודנול ,״רכו ןיפילחה תיירואית״)
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 יטסילאטיפאקה רבצ,דה לש יללכה קוחה .23

 תמחמ — רובס אוהו) םיכלוהו םירקייתמ היחמה־יכרצממ םיברש םושמ ,דספה אלא
 הבר תוריהמב רתוי דוע םירשעתמ םירישעה ...(תורקיה תוכתמה לש ןכרע תדירי
 תויחונ התואב תומדקתה לכ שיגרמ התא־יא דא,(1*91101181-0%׳ !•101161)
 ,םיננינחה לש םהידבע טעמכ םישענ (םילעופה) םה ...םידבועה תודמעמה הב וכזש

 .106ךוממ םהל םיבח םהש

 דציכ ,תוביסנה ונינפל ופשחנ תונוכמה־ןונגנמ לעו הדובעה־םוי לע תוישרפב
 ליבשב "רכשל ידכ דע המצועו רשוע לש יובירה" תא יטירבה םילעופה־דמעמ רציי
 ידכ .יתרבחה ודוקפית תעשב רקיעב לעופה ונקיסעה זא לבא .שוברה־תודמעמ
 ובצמב םג תעד־תניתנ ךות ןייעל ונילע הבוח ,רבצהה יקוח לע אלמ רוא ץיפהל
 היהנש ,ונתוא םיבייחמ הז ונרפס ימוחת .ונוכישו ויתונוזמ בצמב ,הנדסל ץוחמ
 םילעופה לשו יתיישעתה ןויראטלורפה לש קלח ותוא לע לכ־םדוק ונתעד תא םינתונ

 .םילעופה־דמעמ לש ובור־בוד לע ,דמולכ — רתויב עודג ורכשש ,םייאלקחה

 לע ,רמולכ ,תימשרה תולדה לע םידחא םירבד דוע ורמאיי ךכל םדוק םלואו
 — ותדובע־חוכ רכממ אוה — ומויק־יאנת תא חפיקש ,םילעופה־דמעמב קלח ותוא

 הנומ םיימשרה םיינעה תמישר .רוביצה־תובדנ לע בולע םויק םייקתמ אוה ירהו
 — 1865־ב ;877.767 — 1856־ב ;םישנא 851.369 — 1855 תנשב :107הילגנאב

 דע 1864ר 1863 םינשב הז רפסמ הלעו־האג הנתוכה תקוצמ לש היטעב .971.433
 דוחיב תושק עגפש ,1866 תנש לש רבשמה .םישנא 1.014.978־ו 1.079.382 ידכ
 לע הלוע ותייסולכוא רפסמש — ימלועה קושה לש ,דז זכרמב דימעה ,ןודנולב
 תנש תמועל 19,3% רועישב 1866 תנשל םילד לש תפסות — היטוקס תכלממ•
 לש םינושארה םישדחב וזמ הלודג תפסותו ,1864 תמועל 24,4%, רועישבו ,1865
 ינש טילבהל שי תולדה לש הקיטסיטאטסה חותינ םע .1866 תמועל 1867 תנש
 תורומתה ,דחא דצמ ,תופקתשמ םילדה ינומה לש הדיריהו היילעה תעונתב .םירבד
 הפקיה רבדב תימשרה הקיטסיטאטסה ,ינשה דצמ .יתיישעתה לגעמה לש תוידוירפ,ד
 ,זוודמעמה־תמזזלמ תכלוהו־תחתפתמש הדימב ,רתויו רתוי העטמ תולדה לש יתימאה
 ,לשמל .ןוהה־רבצה לש ולודיג םע ,םילעופה לש תימצעה העדותה םג ןאכמו

 תונותעה תולוק ילוקב הלבק הילעש ,םילדה םע תוגהנתהב תיראבראבה תוירזכאה
 הב ןיא — תונורחאה םינשה יתש ךשמב (׳וכו ״טזאג למ לפ״ ,״סמייט״) תילגנאה
 שממ ,דעוז־ישעמ םתוא םלגנא .פ עבוק 1844 תנשב .רקיע־לכ שודיח םושמ-
 יובירה םלוא ."תינויצאסנסה תורפסה" לע תינמנה ,תועיבצ — תפלוח החירצ התואו•
 ןורחאה רושעה ךשמב ןודנולב ("^63111 !גץ 513נ־\ז31;1011,!) בערה־יזמ לש םויאה■
 ־תיכבש תודבעב רתויו רתוי םילעופה לש םשפנ הצק יכ ,קפס לכ אלל ,דיעמ

 .הקוצמה לש הז ןישנוע־דסומ —י"10י5|>0!±110ן186נ הדובעה

 ־תכלוהה — םתולתל עגונש המ .82 ,67 ׳מע /״וכו תילכלכה ותדמע״ :טסופ .ה 106
 .םקוסיעב תוקספה לשו תורבגתמ תודונת לש האצות וז ירה ,ינונחב םילעופה לש — הלדגו
 ;היטוקס ,םלת ,הילגנא — הלודגה הינטירב ;םלת תוברל :דימת עמשמ — הילגנא 107

 .דנאלדיא ףאו תוצרא שולש ןתוא — תדחואמה הכלממה
 ,ךכ ךותמ — ןאכ דעו תימס .א לש וימימ הגשוהש ,המדיק,ד לע עורז דחוימ רוא 108
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 ןוהה־רבצה לש ךילהתה

 הינטירבב יתיישעתה םילעופה־דמעמ ךותב עורג רכש ילבקמ לש תובכש .ב

 םילעופזז־דמעמ ךותב עורג רכש ילבקמ לש תובכשה לא וישכע הנפנו ואוב
 ,םעטמ תימס ר "ד ה לע לטוה ,1862 תנשב ,הנתוכה תקוצמ תעב .יתיישעתה
 ־ילעופ לש הנוזתה בצמ לע הריקח עצבל [?ז1עע■ 001111011] םירתסה־תצעוזנ
 ןכל־םדוק תובר םינש ךשמב ויתויולכתסה .רייש׳צבו ריישקנאלב םידוריה הנתוכה

 (8131רז£11:1011 (11863868) "בער תולחמ דעב עונמל ידכ״ יכ ,הנקסמ ללכל והואיבה
 ןיירג 180־ו ןמחפ ןיירג 3900 תוחפל ,ליכהל תינוניב .דשא לש תימויה הנוזתה הכירצ
 ןמחפ ןיירג 3400 תוחפל ,ליכהל הכירצ ינוניב רבג לש תימויה הנוזתה ולאו ,ןקנח
 ונשיש ןיזמ רמוח לש רועיש ותוא — םישנ ליבשב :רומאל .ןקנח ןיירג 200־ו
 עצוממה !רתוי י/9־ב — םירבג ליבשבו !בוט םיטיח־םחל לש םיטנופ ינשב ךרעב
 ןיירג 1330־ו ןמחפ ןיירג 28.600 תוחפל אוה ,םירבגו םישנ ,םירגוב ליבשב עובשל
 .תונוזמה־תומכ לא םיאתהש יפל ,עיתפמ ןפואב השעמל תמאתנ ובושיח .ןקנח
 .םתקוצמ בצמ תמחמ הנתוכה־ידבוע לש םתכרצת הקחדנ הילאש המרה לא ,הבולעה
 >ןקנח ןיירג 1295־ו ןמחפ ןיירג 29.211 עובשל םילבקמ ויה 1862 רבמצדב םנמאו
 בצמ לע הריקח ךורעל [?!•1■^ 001111011] םירתסה־תצעומ הדקפ 1863 תנשב
 .רתויב־םיעורג ויתונוזמש ,ילגנאה םילעופה־דמעממ קלח ותוא ברקב הקוצמה
 ר "דה תא וז הדובעל רחב ,םירתסה־תצעומ לש יאופרה דיקפה ,ןומייס ר "ד
 דצמו !םייאלקחה םילעופה תא ,דחא דצמ ,תללוכ ותריקח .הלעמל רכזנה ת ימ ם
 .תופפכ־יגרוא ,םייברג־יגרוס ,רוע־תופפכ ישוע ,תורפות ,ישמ־יגרוא — ינשה
 ללכו .םה םיינוריע םלוכ — םייברג־יגרוסל טרפ — םינורחאה םיגוסה .םירלדנסו
 ■רתויב תורימאהו רתויב־תואירבה תוחפשמה תא גוס לכב רוחבל :הריקחב עבקנ

 .תיסחי הניחבמ
 םילעופ — םיקדבנה םיגוסה ןמ דחא גוסב קר״ יכ ,תיללכ האצותכ הלעוה

 בשחנה רועישה לע תעצוממה ןקנחה תקפסא ישוקב התלע — םהיתבב םידבועה
 רועיש גשוה רחא גוסב ,(בער־הולחמ עונמל ידכ קיפסמ ,רמולכ) םוצמצב קיפסמב
 ןה — דואמ בר רוסחמ םהמ דחאב — רוסחמ ררש םיגוס ינשב ולאו !בוריקב הז
 הייסולכואה ברקב תוקדבנה תוחפשמה יבגל :ןכ לע רתי .ןקנחב ןהו ןמחפב
 בשחנה רועישה ןמ תוחפ ולביק ןהיניבש תישימחמ רתוי יכ ,ררבתנ תיאלקחה
 בשחנה רועישה ןמ תוחפ ולביק שילשמ רתוי יכ !ןמחפ־לשדוונוזמב קיפסמב
 ריישדדופסקוא ,ריישקרב) תוזוחמ השולשב יכו !ןקנח־לשדוונוזמב קיפסמכ
 ־תונוזממ קיפסמ־יתלב רועיש הליכה תלבוקמה תעצוממה הנוזתה (ריישטסרמוסו
 רישעה קלחה — הילגנא ילעופ םינוזינ ויה םייאלקחה םילעופה ןיב .109ןקנח־לש
 םילעופה ןיב ללכבו .110רתויב־העורגה הנוזתב — תדחואמה הכלממב רתויב

 :חנומל ףדדנ־םש םשו ,דפ ולצא שמשמ דוע [םיינעל הדובע־חיב] "ע1ז01־1£1101136׳׳ חנומהש

 ימ" :הדובעה תקולח לע קרפה תחיתפב ,לשמל ,האר .[תשורחה־תיב] "11131111 :?301:01־3ז'י

 ותואב םיצבוקמ ויהיש רשפא תופוכת םיתעל — םינושה הדובעה־יפנעמ דחא לכב םיקוסעש
 ".(ד!ז0ע1£1101186) הדובע־תיב

 .13 ׳מע ,1864 ןודנול ,״1863 תנשל ,ישש ח״וד ,רוביצה תואירב״ 109

 ,17 'ינע ,םש,1.19
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 יטסילאטיפאקה רבצהה לש יללכה ק1חה .23

 חרכומ רבגה" ןכש ,דליהו השאה לש םקלחב רקיעב היוקלה הנזהה הלפנ םייאלקחה
 םיגוסה ברקב הללותשה רתוי דוע הרומח הקוצמ ."ותכאלמ תא השעיש ידכ לוכאל.
 אלל ,אוה חרכהה ןמש ,ךכ לכ העורג םתנזה" .וקדבנש םיינוריעה םילעופה לש

 דצמ "ףוגיס" — הז לכ) ״.ןכוסמו ירזכא ףוגיס לש םיבר םירקמ ולוחי יכ ,קפס לכ
 ־םייחרכהה היחמה־יעצמא דעב םלשלמ תושירפ לש ףוגיס ,רמולכ !טסילאטיפאקה

 111(!"וידי״־וידבוע לש דבלב בולעה םויקל רתויב

 םיינוריעה םילעופה יגוס ברקב הנוזתה בצמ לש סחיה תא תנייצמ האבה הלבטה
 — תימס ר״ד לש ותחנה יפל — םומינימה תדימ לא ,הלעמל ורכזנש יפכ ,ןיטולחל

 :112רתויב השקה םתקוצמ ימיב הנתוכה־ילעופ לש םתנוזת־תדימ לאו

 ןקנח לש עצוממה ןמחפ לש עצוממה
 עובשל עובשל םיניסה ינש
 ןיירג סייג

 1.192 28.876    תיתיב הדובע לש תועוצקמ השימח

 1,295 28.211 .ריישקנאלב םילטבומ תשורח ילעופ

 ,ריישקנאל ילעופ ליבשב העצוהש תילאמינימה תומכה
 1.330 28.600  .הווש רפסמב םישנו םירבג

 ,ללכ הדיב ותש אל ,םייתיישעתה םילעופה־יגוסב םיקדבנה ןמ ,6%2־ ,םתיצחמ

 ןותנ היה עובשל החפשמ ליבשב םילזונ תונוזמ לש עצוממה .בלח ותש אל 28%
 .םייברגה־יגרוס לצא תויקנוא 243/4־ל דע תורפותה לצא תויקנוא 7 ןיב הדונתב

 םחלה־ירמוח תומכ .ןודנולב תורפותה ויה ללכ בלח ולביק אלש הלא לש ןבור
 לצא טנופ 11!/4ר תורפותה לצא טנופ 7% התיה עובשב הכירצ ידיל ועיגהש

 (רכו ףוצ) רכוס .רגוב לכל עובשל ׳פ 9,9 לע דמע עצוממה רועישהו ,םירלדנסה

 ־יגרוסל תויקנוא 11 דע רוע לש תופפכ־ישוע ליבשב עובשל תויקנוא 4 ןיב דדונתה
 ־עצוממה .רגובל תויקנוא 8 — םיגוסה לכ ליבשב עובשל ללוכה־עצוממה ;םייברג
 רשב לש עצוממה .רגובמל תויקנוא 5 עובשל (דכו םינמש) האמח לש ללוכה
 ןיבו ישמה־יגרוא לצא עובשל תויקנוא 71/4 ויב דדונתה רגובל (דכו ריזח)
 — םינושה םיגוסל ללוכה־עצוממה :רוע לש תופפכ־ישוע לצא תויקנוא 183/4

 ליבשב :הלא םייללכ םיעצוממ ולעה רגובה־תנוזתל עובשה־תואצוה .תויקנוא 13,6
 ־ישוע ליבשב !םיסנפ 7 .ליש 2 תורפות ליבשב :םיסנפ 2% .ליש 2 ישמ־יגרוא
 ־יגרוס ליבשב :.פ 7% .ליש 2 םירלדנס ליבשב :.פ 9^ .ליש 2 רוע לש ־תופפכ

 .ליש 1 קר עצוממה הלע דליפסלקמב ישמה־יגרוא ליבשב .םיסנפ 6!/4 .ליש 2 םייברג

 ־יגרוא ,תורפות :ויה ,רתויב־העורגה ,דתיה םתנוזתש ,םיגוסה .עובשל םיסנפ 8ץ2
 .113רוע לש תופפכ־ישועו ישמ

 בצמ לע רמוא ,תואירב־יניינע לע ולש יללכה ןובשחו־ןידב ,ןומייס ר "ד
 הלחמ ידיל האיבמ היוקל הנוזת םהב רועיש־ןיאל םירקמה םיבורמש" :הז יתנוזת
 ...םיינעה ברקב יאופר תוריש לצא יוצמש ימ לכ רשאל לוכי — התוא הפירחמ וא

 .13 ׳מע ,םש 111
 .232 ׳םע ,תוחפסנ ,םש 112

 .233 ,232 ׳םע ,םש 113
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 ןוהה־רבצה לש ךילהתה

 ףיסוהל שי וז הפקשה תדוקנמ ,םלואו ...תואפרמבו םילוחה־יתבב תורישה לצא וא
 ןיא יב ,רוכזל יוארה ןמ .תואירבה תניחבמ דואמ בושח דחא םרוג דוע יתעדל
 הנוזתב לודג ץוציק ללכ דידב יכו ,בר ןוצר־יא ךותמ אלא ןוזמב רוסחמ תאשל

 ־יתלב הנוזתש ינפל בר ןמז .םירחא םירוסחמ והומדקיש רחאל אלא אובי אל
 גולויזיפהש ינפל בר ןמז ,תינייגיה הניחבמ הגאד ררועל םרוג תישענ הקיפסמ
 ־התימ ןיבל םייחה ןיב םיצצוחה ,ןמחפו ןקנח לש םיגיירגה רפסמ תא תונמל טילחי
 השבלה :תירמוח תויחונ לכמ ןיטולחל ןקורתנ רבכ תיבה־קשמ ירה — בערמ
 היה אל יאדוו !תונוזמב ררששמ לודג רתוי רוסחמ ןהב ררשש יאדו — הקסהו
 ידיל דע םצמטצנ יאדו רוידה־חטש !םילקאה תואלת ינפמ םיאתמ הסחמ רבכ
 תיב־ילכ לכ ואצמנ אלש טעמכ !ןתרימחה וא תולחמ הררוע תופיפצהש ךכ
 דובכ ךותמ ,תונויסנ ויה דוע םאו !השק וא רקי רבד השענ ןויקנה וליפא !םיטיהרו'
 .םיפסונ בער ידוסי םורגל ידב וב היה הזכ ןויסנ לכ ידח ,ןויקנה תא םייקל ,ימצע

 תונוכשב — לוזה ליזב גג־תרוק תונקל רשפאש םוקמב האצמנ המצע הרידה
 התיהש םוקמב ,רתויב תומועז תואצות ללכ ךרדב גישה יראמינאסה חוקיפהש
 םוקמב ,רוביצה־תודרט תקחרה לש ,תובוחר־יוקינ לש ,בויב לש רתויב התוחפ הדימ
 שיש םוקמב — םירעב םאו !רתויב העורג וא רתויב המועז םימ תקפסה שיש
 היופצ תוינעהש תויראטינאסה תונכסה ןה הלאכ .ריואו רוא לש רתויב םועז רועיש

 לש רסוח הירחא תררוגה תלוונמ תוינעב רבודמ םא — הרומג תואדוב טעמכ ןהל
 ירה — תושפנ־תנכס לש םויא רועישל תומכתסמ הלאה תועדה לכש דועבו .תוגוזמ
 ,באכו רעצ ירוהרה םה הלא ...רתויב יניצר םרוג שמשמ ,ומצעלשכ אוה ,ןוזמ רסוח
 הב םימשא םמצע םילעופה אל ,ןאכ הנודנה וז תוינע יכ ,בל לע םילעמשכ דוחיב
 :ןכמ הלודג .תדבועה הייסולכואה לש התוינעב רבודמ םירקמה לכב .םתולצע תמחמ
 ,םתדובע רועיש ןיאל דע תכראומ בורה לע ירה ,םתיבב םידבועה םילעופל רשא
 הדובעהש רמול ןתינ לבגומ ןבומב קר יכ ,רורב ירהו .הז רצ םחל הנקנ הרכשבש
 הניחבמ הז ימצע םויקב ,וב ןיא בחר רתוי ףקיהב לבא ...הילעב תא תמייקמ [תאזה1

 .114"תולדה לא ,רתוי הרצק וא הכורא ,ןיפיקע־ךרד םושמ אלא ,תילאנימונ
 רתויב־םיצורחה םילעופה תובכש ברקב בערה ידוסי ןיבש ימינפה רשקה
 תונזבזב — םירישעה לש ,תנדועמ םאו הסג םא ,תונזבזבה־הבירצה ןיבו םתכאלמב
 תעידי ךות אלא ךינפל הלגתמ וניא הז רשק — יטסילאטיפאקה רבצהה לע תדסוימה
 יכ ,האור םינפ־אושמ אלל לכתסמ לכ .רוידה בצמ יבגל ןכ ןיאש המ .הלכלכה־יקוח
 םתופפוטצה ךבל םאתהב לדגת ןכ ,רוצייה־יעצמא לש ונמרה תעפש הלדגש לככ
 ,יטסילאטיפאקה רבצהה תוריהמ לדגתש לככ :ןאכמו ;דחא םוקמב םילעופה לש
 ךרופיש" ,רשועה־תמדיק תא הוולמה וז העפות .םילעופה לש רוידה תקוצמ לדגת ןכ
 העורג היינב ונבנש תונוכש םירקרקמש ךות םירעה לש (2מ1קז0^6מ16נ1א8)
 תובוחר םיללוסש ךות !רכו ׳רב־לכ״־תויונח ,םיקנב ליבשב תונומרא םימיקמו
 םימארט םיניקתמש ךות ;תורתומ־לש־תורכרכ ליבשבו תירחסמ הרובחת ליבשב
 תועורג תורואמ ךותל םיינעה תא החירבמ וז העפות יכ םיאור לכה — רכו םיינוריע

 .15 ,14 ׳םע ,םש 114
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 יטסילאטיפאק׳ד רבצהזד לש יללכה ק1חה .23

 לא ךופה סחיב דמוע תורידה רקויש ,םיעדוי לכה ינש דצמ .רתויו רתוי תופפוצמו
 תוחפבו םיחמ רתיב םיתבה ירספס ידיב םילצונמ יגועה־תורכמשו ,תורידה ביט
 ,יטסילאטיפאקה רבצהה לש דגונמה ויפוא .5גסיזוטופ תורכמ םעפ ולצונשמ תואצוה
 ידכ דע טלבומ ןאכ השענ 115ללכב םייטסילאטיפאקה ןיינקה־יסחי לש םג אליממו
 ,הו ויינעב םינדה ,הילגנאבש םיימשרה תונובשחהודנינידה וליפאש ,תוישחומ
 דחי תדעוצו תמדקתמ וז הלקת ."ויתויוכזו ןיינקה" לע תויסרוקיפא תופקתה םיעפוש

 — ךתורפתשה״ו םירעה לודיג םע ,ןוהה רבצה םע ,היישעתה לש התוחתפתה םע

 ,"תודבכנ" לע םג תוחסופ ןניאש ,תוקבדימ תולחמ ינפמ דחפה םצעש ,ךכ ידכ דע

 חוקיפ לש טנמאלראפ־יקוח 10־מ תוחפ אל 1864 דע 1847 םינשב םלועל איבה
 1דטקנ ,וכו ׳וגזאלג ,לופרוויל ןוגכ ,םירע המכב תלהובמה תונגרובהו ;יראטיגאס

 ךידב ,לוקב ן ו מ י י ס ר״ד זירכמ ,ןכ יפ לע ףאו .תויריעה תועצמאב הלועפ
 תולקתש רמול ןתינ ,ללכ ךרדב רבדל םא" :רומאל ,1865 תנשמ ולש ןובשחו
 1864 תנשב המייקתנ םירתסה־תצעומ תדוקפב ״.הילגנאב חוקיפ ןהילע ןיא ולא

 לע הריקח המייקתנ 1865 תנשבו ,םייאלקחה םילעופה לש רוידה יאנת לע הריקח
 ר "ד, לש תוניוצמה ויתודובע תא .םירעב םיינעה תודמעמה לש רוידה־יאנת
 ינימשהו יעיבשה תונובשחו־םינידב םיאצומ ונא [הז ןיינעב] ר ט גאה ןאילוי
 .ךכ־־רחא בושא םייאלקחה םילעופל .[״?116110 3:0811:11״] ״רוביצה־תואירב״ לע

 ר "ד לשמ תיללכ הרעה ,המדקהכ ,ןאכ איבמ ינירה םירעב רוידה בצמ יבגל
 איה יתפקשה־תדוקנ" — אוה רמוא — ״תימשר הניחבמש יפ לע ףא״ :ןומייס

 הפקשהה לע הקיתשב רובעל אלש ,תשרוד הטושפ תוינאמוה ירה ,דבלב תיאופר
 ירה ,האישל תעגמ איהשמ ,[הריתי תופפוטצה ,רמולכ] וז ...וז הלקת יבגל תרחאה
 תבאוסמ היסומלרדנא ידיל ,תונידע לכ לש הלילש ידיל ,חרכהב טעמכ ,האיבמ איה
 ידכ דע — םיילאוסקסה ףוגה־ימורעמ יוליג ידיל ,םיינפוג םידוקפיתו םיפוג לש
 — הלא תועפשהל ץורפ תויהל .יימהבה רדגב אלא יישונאה רדגב רבכ הז ןיאש ,ךכ

 ,הלא לש םבל ךותב רתויו רתוי שרתשיו קימעי אוהש חרכהה ןמו ,ןווינ הז ירה
 הזש חרכהה ןמ ,הזה ןווינה תללקב םידלונה םידליה .לועפל ךישממ אוה םהילעש
 ־תלוטנ המכו .(מ&ןנדניפזמ.1!ב(;0 תשובל הליבט ,תופוכת םיתעל ,םהל היהי
 םייח־יאנתב םייורשה ,םדא־ינב יכ הלאשמה איה ,תילכתו לובג לכל רבעמ ,חוקת
 ,היצאזיליביצ לש הריוא התואל תוניחבה ראשמ עיגהל םימיה דחאב ופאשי ,הלאכ

 ."6"שפנהו ףוגה תרהט לע תדמוע התוהמש

 — םדאה רוידל ןיטולחל םילוספ וליפאו םיפפוצמ םירוגמל הלעמב־הנושאר
 ,תישאר" — רטבאהר״ד רמוא — ״וברצ־לכ אוה חוטב םירבד יבשב״ .ןודנול

 ,ךרעב םיבשות 10.000 תב תחא לכ ,תולודג תונוכש םירשע ךרעב ןודנולב שיש

 ,םירחא תומוקמב הילגנאב הארש המ לכ לע טעמכ םילוע םימויאה םהיאנתש

 שמשה ןיעל ,ןיינקה תויוכז ןעמל םדאה תויוכז ךכ לכ וברתנ אל תביתב םושב" 115
 יאשר הלודג ריע לכב .םידבועה־דמעמ לש רוידה־יאנת יבגל וברחנש ומכ ,השוב־אללו
 דקומה לע וב םילוע םיפלאש ,חבזמ — םדא תונברק וב םיבירקמש ,םוקמ תוארל התא

 (.150 ׳מע ,״ימואל ןוסא״ :ג נ י י ל .ס) ״.עצבה ךלומל ןברקכ ,הנש־הנש

 .הדעה ,14 ׳טע ,1866 ןודנול .״ינימש ח״וד .רוביצה תואירב״ 116
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 ןוהה־רבצה לש ךילהתה

 בצמ ותוא ,תינשו !םיעורגה רוידמ־בצמ לש האצות םלוכ טעמכ םה הלא םיאנתו
 היהשמ רתוי הברה עורג התע אוה — הלא תונוכשב םיתבה תועיערו תופיפצ לש

 תוזוחמ המבב םייחה יכ ,םירמוא םא המזגה ךכב ויא" ,117"םינש םירשע ינפל
 .118"םונהיגל םימוד לסאקוינבו ןודנולב

 םינונחה ןכו ,רתוידמושמ בצמב יורשה םילעופה דמעממ קלח ותוא ףאו
 ךותל םילפונו רתויו רתוי םילגלגתמ ,ריעזה ינוניבה־דמעמב תודוסיה ראשו םיריעזה
 "ןרופיש" םדקתמש לככ ,הלא םיבעתנ רויד־יאנת לש ,וז הללק לש התעפשה
 ־יתב םיברתמש לככ !םינשי םיתבו תובוחר לש םתסירה תמדקתמ ותאו ,םירעה לש
 הלועש לככ — הנורחאלו !ןילופורטמה לא םרוזה ישונאה םרזה לדגו תשורחה
 ההובג הדימב הלע הרידה־רכש" .םירעב תיעקרקה הטנרה תיילע םע הרידה־רכש
 רדחמ רתוי רוכשל םמצעל תושרהל םילוכי םילעופה ןיבמ םיטעומ קרש ,ךכ לכ
 םירוסרס לש הרובח וילע ץברת אלש ,ןודנולב תיב־ןיינק ךל ןיאש טעמכ .119"דחא
 ,ויתוסנכהל סחיב דואמ הובג םלועל ןודנולב עקרקה ריחמ ןכש .[״011<1(1161מ611״נ
 וא םדקומב ,ורכמל אוה דיתעש ,איה ותורספס־ותוקת הנוק לכש םושמ ,תויתנשה
 ,(^גגמגז ?!•106) עקרקה תעקפה לש הרקמב םיעבשומ םעטמ עבקנה ריחמב ,רחואמב

 לעפמל עקרקה לש התונכש תמחמ ,ללכה־ןמ־תאצוי ךרע־תיילעב הכזיו־המריש וא
 םייתסמ םדעומש ,הדיד־יחח תיינקב רידס רחסמ — ךכמ האצותהו .לודג יקסע
 םה רשא תא ושעיש ,הזה קסעב םיקוסעה םינמלטנ׳גה לע ,םהילע הקזח" .ךלוהו
 םהל שיש ןמז לכ ,םיריידה ןמ טוחסל רשפאש המכ וטחסיש — וישכע םישוע
 ,עובשל םילטונ הריד־רכש .120"םהירחא םיאבל רשפאה לככ תוחפ ריאשהלו ,םירייד
 ךותב לזרב־תוליסמ תלילסמ האצותכ .דספה תנכס םוש הלאה םינודאל םהל ןיאו
 ויה תבש־יאצומב :הזה הזחמה ןודנול לש החרזמב ןורחאה ןמזב הלגנ" דיעה
 ,ןפתכ לע ,הזה םלועב םשוכר לכ ,םיבולעה ןהילטלטמשכ ,תוחפשמ המכ תוטטושמ
 הדובעה־יתבו .־121"הדובעה־תיבב אלא רחא החונמ־םוקמ ןמצעל אוצמל אלב
 םעטמ םהילע טלחוה רבכש "םירופיש״הו ,םוקמ םפא דע םיאלמ רבכ [םיינעל]
 םהיתורידמ םילעופה םירקענ םאו .םעוציב תליחתב אלא םידמוע םניא טנמאלראפה
 רתויה לכלש וא ,םתליהק תא םיבזוע םה ןיא ירה ,םינשיה םיתבה תסירה תמחמ
 לככ בורק ראשיהל םיסנמ םהש ,ןבומ" .הימוחתל הכומסה הליהקב םינכתשמ םה
 תוריד יתשל םירדח ינש לש הריד םיקלחמ םהש ךות ...םתכאלמ־יתבל רשפאה

 םניא בוש" :רטנאה ר״ד רמוא תונוכשה ןתואב רשא םידליל עגונב .89 ׳מע ,םש 117
 לש וז הפוקת הליחתהש ינפל ,םידלי םילדגמ ויה דציכ ,ונל ורפסיש ,םישנא םויכ םייחב
 לוכי תוגהנתה המ ,ונל רמול הצריש ימ זיזפ איבנ הז אהיו !םילעופ לש הסוחד תופפוטצה
 ילואש ׳תוביסנב םכוניח תא םימילשמ םהש ,וישכע לדגה םידליה־רודמ דיתעל תופצל התא
 ,םידלי — ׳םינכוסד תודמממ,כ אובל־הדיתעה םתלועפ תארקל ,תאזה ץראב ןתמגודכ ויה אל
 הפ־ילבנמ ,םירוכיש ,הצחמל־םימורע ,םיליגה לכמ םישנא תיבחב הלילה־תיצחמ םיראשנה

 (.56 ׳מע ,םש) ״.ביר־ירחרחמו
 .62 ׳מע ,םש 118

 ״.1865 ,'תודשב ןיטראמ .טס, תנוכשל תואירבה ןיצק לש ח״וד״ 119
 .91 ׳מע ,1866 ןודנול ״.ינימש הדד .רוביצה תואירב״ 120

 .88 ׳םע ,םש 121
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 יטסילאטיפאקה דבצתה לש יללכה ק1חה .23

 ־רכש םימלשמ וליפאו ...תופפוטצה ידכ דע ןתוא םיאלממו דחא רדח תב תחא לכ
 בוט ןועמ אוצמל ולכוי אלש טעמכ םתרידמ ורקענש םישנאה ירה ,הובג הריד
 ינש וכלה ...דנרטס יבשות ...םילעופה תיצחמ .בוזעל וכרטצנש עורגה םנועמכ
 רזה רייתה בלב ררועמ וב ישארה בוחרהש ,דנרטס ותוא ".םתדובע םוקמל ןילימ
 לש םתופפוטצה ליבשב המגוד שמשל יושע ,ןודנול לש הרשועמ ראופמ םשור
 ,רקאל שפנ 581 תואירבה ןיצק הנמ הנובש התואבש תחא הליהקב ;ןודנול יבשות

 הנקת לכ יכ ,וילאמ ןבומ ,[הנוכשה חטש ךותב] הללכנ הזמיתה תיצחמש יפ לע ףא
 םיתב רוקרק ידי־לע ,תחא הנוכש ךותמ םילעופ תשרגמה ,יראסינאסה חוקיפה לש
 קוחדל ידכ אלא הב ןיא — ןודנולב ןאכ דע גוהנ היהש יפכ — רוידל םייואר יתלב
 ר " ד רמוא — םייתשה ןמ תחא״ .תרחא הנוכש ךותב תופיפצ רתיב םילעופה תא
 וא ,ותלניא תמחמ ,םיניינעה־ךלהמ ותוא לכ חרכהב קספייש וא — רטנאה
 אלב ארקהל היוארה הבוחה יולימל ,תוליעפ ךות ,(!)רוביצה־תדהא ררועתתש
 תמחמש ,םישנאה םתוא לכל הסחמ קפסל —תימואל הבוח םשב איהש־לכ הזרפה
 תא ריזחהל םדיב שיש יפ לע ףא ,םמצע חוכב גישהל םילוכי םניא םיכ־ןורמח
 קדצ ותוא וצירעהו ואוב .122"הסחמה תא םהל וקפסיש ימל םירועישב ןוממה
 ידי־לע ותוא םילשנמ םא — קסעה־לעב ,תיבה־לעב ,עקרקה־לעב !יטסילאטיפאק
 ,םישדח תובוחר תחיתפ ,לזרב־תליסמ תלילס ןוגכ 1[״1מ1!ננ־0^61ב161ב(;8׳, ן םירופיש

 ,וז "ותושירפ" דעב :ןכמ הלודג .םיאלמ םייוציפ אוה לבקמש דבלב אל — רכו

 םימוחינ־ימד ,להקה תעד לעו םוקמה תעד לע ,דוע לבקל אוה ךירצ ,וילע ופכש
 ;וילטלטמ לכו ודליו ותשאו אוה ,בוחרה לא ךלשומ לעופה ולאו .ןגוה חויר תרוצב

 לע ןהב החיגשמ הייריעהש ,תונוכש ךות לא םיבורמ םינומהב אוה קחדנ םאו
 !יראסינאסה חוקיפה םעטמ ןידל ותוא םיאיבמ ירה — ץרא־ךרדו םיסומינ

 התנמש ,הילגנאב תחא ריע ףא 19־ה האמה תליחתב התיה אל ,ןודנולמ ץוח
 הילגנאב שי תעכ .תחא לכ 50.000־מ הלעמל ונמ םירע שמח קרו .םיבשות 100.000
 קר אל — תאזה הרומתה תאצות״ .הלעמו שפנ 50.000 ןהב םיבשויש ,םירע 28
 תופפוצמו־תופופצ ויהש ,תונטקה םירעה אלא ,תינוריעה הייסולכואה לש םוצע יוביר
 םושמ םיחותפ םניאו ,םיניינב רב$ לכמ םיפקומ םיזכרמ התעמ ושענ ,ןאכ דע

 ופלחוהו םדי לע ובזענ ,םירישעל םיחונ םניא בוש הלא םיתבו ליאוהו ;רייאל דצ
 םילודגה םיתבב םינכתשמ םירישעה לש םמוקמב םיאבה .רתוי־םיעשעשמ םירברפב

 'ירייד השולש־םיינשל םג רויד םיקפסמו...] רדחו רדח לכל החפשמ לש םחי יפל
 הל םיחונ םניאשו הליבשב ודעונ אלש ,םיתבב הייסולכוא ןאכ הרצונ ךכו .[...הגשמ
 לדגתש לכ .128"םינטקה יבגל תינסרהו םילודגל תמאב השיבמ ןאכ הביבסהו ,ללכ
 םרזה תוריהמ לדגת ןכ ,תירחסמ וא תיתיישעת ריעב ןוהה לש רבצהה תוריהמ
 .םילעופה לש יעראה־תונכשמ רתוי םיבולע ןכו ,לוצינ ל־דמועה ישונאה רמוחה לש

 'תורכמו םחפה תקופתב ךלוהו־עפוש זוחמל זכרמ ,ןייטה־לע־לטמאקוינש ,ןאכמ

 34.000־מ תוחפ אל .תורידה־תפותב ןודנול ירחא ינשה םוקמה תא תספות ,תוכתמה

 .89 ׳טע ,1866 ןודנול ״.ינימש ח״וד ,רוביצה תואירב״ 122
 .56 ,55 ׳טע ,םש 123
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 ןוהה־רבצה לש ךילהתה

 הרטשמה תדוקפב וסרהנ רצק ןמז ינפל .םידיחי םירדחב םש תוררוגתמ תושפנ
 ־תואירבל הרומגה םתנכס תמחמ ,םיתב לש רכינ רפסמ ,דהסטייגבו לטסאקוינב
 .הריתי תוריהמב — רחסמהו ,הריתי תויטאב םדקתמ םישדחה םיתבה ןיינב ,רוביצה
 אלש טעמכ .ןכל־םדוק ןמז לכבמ רתוי 1865 תנשב השודגו האלמ וז ריע ,דתיה ךכו
 תהדק־תולחמל םילוחה־תיב אפור ,ן ו ט ל ב מ א. ר "ד .ריכשהל דחא רדח ףא היה
 התדמתהל תירקיעה הביסה יב ,ךכב קפס ליטהל ןיא" :רמוא ,לטסאקוינב
 תמהוזו םיישונא םירוצי לש םתופפוטצה :התיה סופיטה תלחמ לש התוטשפתהלו
 תורצחבו תואובמב תופוכת םיאצמנ ,םילעופ םייורש םהבש ,םירדחה .םהיתוריד
 םה םישמשמ ירה ,ןויקנלו ריואל ,רואל ,חטשל רשאו .םיאירב־יתלבו םימוטא
 םיבכוש ןאכ .תנקותמ הרבח לכל הפרח ,תואירב־יאו רוסחמ לש תפומל־תואמגוד
 רשאו ;דחי םיבבוגמו םילברועמ םלוכ — םידליו םישנו םירבג ,תולילב םה
 םירוזחמב הליל־רמשמ ףדור םוי־רמשמו םוי־רמשמ ףדור הליל־רמשמ — םירבגל
 ןצחל וליפא תוקיפסמ תוטימה ןיאש דע ,דחי םילקתנ םג םימעפלו ,םיקסופ־יתלב
 :תוארהמ,ד־יתב בצמ ןכמ עורגו ,דואמ העורג םימה־תקפסה םיתבה לכב .תצקמב
 הלאכ םיר1ח דעב הריד רכש .124"תופיגמ־יציפמ ,םיררוואמ־יתלב ,םה םימהוזמ
 ר״ד רמוא — ךייטה־לע־לטסאקוינ ריעה״ .עובשל .ליש 3 דע םיסנפ 8 הלוע
 ,םיינוציח םיאנת תמחמש ,ונצרא־ינבמ רתויב־האנ טבש לש המגוד הליכמ"—רטנאה

 .125"םיארפ לש ןווינב טעמכ עקשו תופוכת דרי ,בוחרו תיב יאנת
 תיתיישעת ריעב רוידה בצמש ,רשפא ןאכלו ןאכל הדובעהו ןוהה תדונת םע
 ריעב היינבה־־תונוטלשש רשפא וא .דירחמ היהי בוש רחמ ךא ,חונ היהי םויה
 טושפי רחמ ךא .רתויב־תושקה תולקתה תא רוקעל ףוס־ףוס וררועתי [.46(11111^1
 ןמ םידורי םילעופ לש וא םיאולבו־םיעורק םיריא םירגהמ לש הנחמ הבראכ
 תא םילטונש וא ,תווזמבו םיפתרמב םתוא םיזרוא־םינכשמ הנהו .תילגנאה תואלקחה
 ־םיפלחתמ ויחרואש ,"שדקה״ל ותוא םיכפוהו—ןאכ דע ןגוה־תיב ,לעופה לש ותיב
 .הנשה־םישולש תמחלמ ימיב םיסגלקה ןוסכיאכ שממ ,הריתי תוריהמב םיכלוהו
 .ריעה ינוקיתב ןאכ קוסע היה דוע הייריעה ןמ ןתרקה .דרופדרב :המגוד הנהו
 גושגיש םואתפ אב הנהו .םייונפ םיתב 1751 דוע ,1861 תנשב ,ןאכ ויה ךכל ףסונו
 גונעה ילארבילה טעומ ןמז ינפל ךב־לכ בר ןחב היכורככ חוצ ךכ לעש ,םיקסעה
 ילושחנ לש ןופטש־םרז ,ןבומכ אב םיקסעה גושגיש םע .םישוכה דידי ,רטסרופ רמ
 תובאו םמה תורידה .דימת םיאגה ,"יסחיה הייסולכואה־ףדוע" וא ,"םיאולימה־ליח"
 התוא לביק רטנאה ר״דש ,(126 הרעה) המישרב ןה תונותנ — םירידבו םיפתרמב

 .149 ,טע ׳1866 ןודנול ״.ינימש ח״וד ,רוביצה תואירב״ 124
 .50 ׳טע ,םש 125

 :דרופדרבב םילעופל חוטיב־תרבח ןכוס תאמ המישר ,דנה 126
 שפנ 16 ,1 רדח.122 ׳סמ ,ןאקלוו בוהר
 " 11 ,1 " .13 7סמ ,יילמאל ״

 " 11 ,1 ״ .41 ׳סמ ,ראואב ״
 " 10 ,1 ״ .... 112 ׳סמ ,דנאלטרופ ״
 " 10 ,1 ״ ...... 17 ׳םמ ,ידראה ״
 " 16 1 ״ ...... 18 'סמ ,תרונ ״
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 .ןגוה רכש םילבקמ ויהש םילעופ בורה לע ןהב ורד — חוטיב־תרבח ןכוס ידימ
 .ןגישהל ולכי וליא ,רתוי־תובוט תוריד דעב ןוצרב םלשל םה םינכומש ,ועידוה וללה
 גונע־ילארביל ותוא ןמזב־ובו ,תולחמבו ןווינב םיעקתשמו םיכלוה םהל רשא לבו םה
 לעו רחסמה־שפוח לש ויתוכרב לע תועמדב גגומתמ ,טנמאלראפה רבח ,רטסרופ
 קורס רמצב םישועה ,םילודגה ןיחומה־ילעב ,דרופדרב־ישיא לש םהיחוור
 ןובשחו־ןידב ריבסמ ,דרופדרב לש םיינעה־יאפורמ דחא ,לב ר "ד .001־81:6(1]
 זוחמב רשא תחדקב־ילוח ברקב המויאה התומתה יכ ,1865 רבמטפסב 5־מ ולש

 ...תובקועמ לגד 1500 ויתודימש ,דחא ןטק ףתרמב״ .םרויד יאנת ךותמ תעבונ ותדובע
 םהבו ,םיתב 223 םיליכמ םיילו רייא־ןירג רככ ,טנ׳צניו בוחר ...םישנא הרשע םיבשוי
 לכ ללוכ ינא ןאכו — הטימ לכ לע ...תוארחמ־יתב 36־ו תוטימ 435 ,םירייד 1450
 המכ ,עצוממב שפנ 3,3 — תרוסנ לש לג וא םינשיו םימהוזמ םיטוטרמס לש המירע

 — יל םידפסמ ךכ — םישנאה ןמ המכ ;םישנא 6 וא 5־ל בכשמ תושמשמ ןהמ

 — םישרק תוחול יבג לע םיליגרה םהידגבב םח םינשי ,ןיטולחל בכשמ לכ םהל ןיא

 ,ףיסוהל ךירצ ינא ןיאו .תחא המירע םלוכ ,םיאושנ־יתלבו םיאושנ תוריעצו םיריעצ

 ־יתלב ,תובאוסמ ,תובוחט ,תולפא ןוחרס־תורואמ םה וללה תונכשמה ןמ המכ יכ
 תואצוי םהמש ,םיזכרמה הנה ;םדא־ינבל הריד שמשל ןיטולחל תויואר
 רתוי־םיבוט םיאנתב םינותנה םיבשותה ברקב תוטשפתמו התימהו הלחמה
 .127"ונכותב בוקרלו חישל ןהל ונתנש םה ירהו — (0* £00<1011־01111181:811068)

 ,לוטסירב" .לוטסירב תספות ,ןודנול ירחא ,תורידח־תקוצמב ישילשה םוקמה תא

 . . . 17 ׳סמ ,תרונ בוחר . . . , רדח 1, שפנ 13

 // 1, םירגובמ 8
 . . 19 ׳סמ ,רמייוו " 9 +

 // 1, שפנ 12
 . . 56 ׳סמ ,טבץג ״ . . .

 // 1, תוחפשמ 3
 . . 150 ׳סמ ,׳גרו׳ג ״ . . .

 ,טייגיראמ ,טרוק־־לפייר " 11 ׳סמ // 1, תושפנ 11
" 10 ,1 11 

 . 28 ׳םמ ,לאשראמ ״ * . .
 . 49 ׳סמ ,לאשראמ ״ , . , // 3, תוחפשמ 3

 . . 128 ׳םמ /גרו׳ג ״ * . * " 1, תושפנ 18

" 16 ,1 // 
 . . 130 ׳םמ ,׳גרו׳ג ״ * 4

" 17 ,1 // 
 . . 4 ׳סמ ,דראודא ״ * 4 4

 . . 49 ׳סמ ׳גרו׳ג ״ * 4 * " 4 תוחפשמ 2

" 2 4 // 
 . . . 34 ׳סמ ,קרוי ״ 9 4 9

 // 4 תושפב 26

 םיפתרמ
 . . . . ייפ םלוס ״

 .... דייווקס טנ׳גיר 4 4 * 4 ףתרמ תושפנ 8
" 7 4 " 4 4 4 

" 7 4 // 

 תנדסכ שמושמ ,טארפ קב בוחר
 // 4 " ך

 . . תשוחנ־שרח לש 4 4 4 4
" 6 4 // 

 , 27 ׳סמ ,רזע־ןבא בוחר 4.44
 (.111 ׳םע ,1866 ןודנול ״.ינימש ח״וד ,רוביצה תואירב״)

 .114 ׳מע ,םש 127
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 ןוהה~דבצה לש ךילהתה

 (״131^1)0^61^״) רתויב־טלרב יבוע תעפוש ,הפוריאב רתויב הרישעה ריעה

 .128רויד לש הקוצמו
 מ־ידוגה םע .ג

 ד־י• —

 הבורב הקוסיעו רפכה ןמ האצומש ,הייסולכוא־תבכשל וישכע םינופ ונא
 יפל ,ותוא ליטמ אוהו ,ןוהה לש לקה םילגרה־ליח איה תשמשמ .היישעתב — לודגה
 ."הנוח" אוה ירה ,עסמב יורש וניא םא ,הז ליח .ןאכל םיתעו ןאכל םיתע ,ךרוצה
 ,םיניבל ןובילל ,זוקינו היינב לש תונוש תולועפל הב םישמתשמ םידןנה תדובע
 ,דדונ הפיגמ־דומע ,הז הנחמ .הלאב אצויכו ,לזרב־תוליסמ לולסל ,דיס תופרשמב
 ,סופיט ,תועובעבא־תלחמ — ולהא תא הטונ אוה םתברקבש ,תומוקמה ךותל םינכמ
 ןוגכ ,םירכינ םימוכס תעקשה םושמ םהב שיש םילעפמב .129רכו ,תמדא ,ערילוח
 ץע־יפירצ וסייגל בורה לע קפסמה אוה ומצע לעפמה־לעב ,דכו לזרב־תליסמ תיינב
 םתחגשהל ץוחמ ,תואירב לש תונקת לכ אלל ,םייערא םירפכ ןיעמ הלאב אצויכו
 תא לצנמה ,ןלבקה ןודאל בוט חויר םושמ ךכב שיו — םיימוקמה תונוטלשה לש
 ,ץעה־ףירצב ריידה .דחאכ תוריד־ירכושכו היישעתה־ילייחכ ,לופכ לוצינ םילעופה
 םירוחה רפסמ יפל לכה ,עובשל םיגניליש ,4 ,3,1 םלשל וילע ,דכו יאלקחה לעופה
 עידומ ךכ — 1864 רבמטפסב .תחא המגודב ונייד .130םירוח 3 וא ,2 ,1 םא ,ףירצב
 הנלבוקה ,יירג ,גרו׳ג רס ,םינפ־יניינעל רטסינימה ידיל העיגה — ן ו מ י י ם ר״ד
 [14111831106 מ6מ10¥310011111111:166] תודרט לוסיחל הדעוה שאר־בשוי תאמ האבה

 אלא ונתליהקב םיעמוש ויה אל שדוח רשערכינש ינפל דע" :סקואנוס תליהקב
 וליחתה אוהה ןמזה ינפל םיטעומ םימי .תועובעבא ירקמ לע דואמ תורידנ םיתעל
 תודובעהש ,דמ דבלמ ;׳גירבנאטל םאשיאולמ לזרב־תליסמ תלילס לש תודובעב ןאכ
 ןסחמה תא ןאכ וניקתה ירה ,תאזה ריעל רתויב־הכומסה תונכשב ושענ תוירקיעה
 ליאוהו .םישנא הברה חרכהב ןאכ םיקוסע ויה ןכ־לעו ,ולוכ לעפמה לכל ישארה
 תודוקנב ןיקתהו ,י י ׳ג רמ ,ןלבקה דמע ,םיתבב םלוכ תא ןסכאל היה רשפא־יאו
 אל היה אל הלא םיפירצב .םילעופה ןכשמל םיפירצ ,לעפמהרק ךרואל ,תונוש
 — רייד לכש םושמ ,חרכהב םיפפוצמו םיאלמ ויה הזמ ץוחו ,לועית אלו רורויא
 יפ לע ףא ,הנשמ־ירייד תחקל היה סונא — היהת רשאכ הלודג ותחפשמ היהתו
 ןובשחו־ךידה יפל — ויה תואצותה .דבלב םירדח ינש אלא ויה אל ףירצ לכבש
 ייוניע לכב תונעתהל הלא םינכסמ ויה םיסונא תולילב יכ — ונידיל עיגהש יאופרה
 םימה־יווקממ םילוע ויהש ,תופיגמה־יציפמ תונוחרסה ןמ ולבסי אלש דבלבו ,קנח
 הדעו,ל השגוה ףוס־ףוס .שממ תונולחה די לע רשא תוארחמה יתבמו םימהוזמה
 םיפירצב רקבל תונמדזהה ודיל האבש ,אפור ידיב הבותכ הנלבוק ׳תודרט לוסיחל
 תא עיבה ףאו רוידה תניחבמ םבצמ תא רתויב םיפירח םירבדב ראית אוהו ,הלאה
 םייראטינאס םיעצמא וטקני ןכ םא אלא — רתויבדוויניצר תואצותל ויתוששח
 רשפאש ,דחוימ ףירצ ןיקתהל י י ׳ג רמ חיטבה בוריקב תחא הנש ינפל .םימיוסמ

 .50 ׳מע ,םש 128
 .18 ׳םע ,1865 ןודנול ״.יעיבש ח״וד ,רוביצה תואירב״ 129

 .165 ׳מע ,םש 130

548 



 יטסילאטיפאקה דבצהה לש יללכה ק1חה .23

 תולחמ םהיניב וצרפישכ דימ הדי לע םיקסעומה םישנאה תא םשל קיחרהל היהי
 התוא הנתינ זאמ יב םא לבא הז הנש ילויב 23־ב רזח וז ותחטבה לע .תוקבדימ
 -ירקמ ינש ולח ףאו ,תועובעבא תלחמ לש םירקמ המכ ויפירצב ושחרתנ החטבה
 9־ב התחטבה םייקל םיעצמא םוש הלה טקנ אל ירה — הלחמ התואמ תוומ
 םתואב םישדח תועובעבא־־ירקמ לע ןוסלק רמ אפורה יל רסמ .ז .ש רבמטפסב
 רטסינימה) ךתעידיל .רתויב םיריפחמכ ןאכ םיאנתה תא ראיתו םמצע םיפירצ
 דעונה ,הפיגמה־תיב יורק ,דדובמ תיב שי ונתליהקב :ףיסוהל ילע (םינפ־יניינעל
 המכ הז סופת היה הז תיב !תוקבדימ תולחמב ולחי םא הליהקה־ירבח ליבשב

 החפשמב !םדי־לע סופת אוה וישכע םגו ,הלאכ םילוח ידי־לע קספה־אלל םישדח
 לש םישדח השימח לש הפוקתב .תחדקמו תועובעבאמ םידלי השימח ותמ תחא
 תוומ־ירקמ 10־מ תוחפ אל ונתליהקב ויה ,רבמטפסב 1 דע לירפאב 1־מ ,הנשה
 רפסמ תא עובקל רשפא יא ;הלעמל םירומאה םיפירצב םהמ העברא ,תועובעבאמ

 תוחפשמהש ןויכ — םה םיברש עודי יכ םא — הלחמ התוא ילוח ויהש םישנאה
 .131"רבדה תא םילעהל רשפאה לככ תודוקש

 ¬לורפה לש םיגוסה םתוא לע םינמנ תורכמה ראשבו םחפה־תורכמב םילעופה
 ןיוצ — הז רכש וגישה ריחמ הזיאב .רתויב־בוט דכש םילבקמש ,יטירבה תיראט
 לצנמש ,אוה ללכ .םרויד־יאנת תא הפוטח הריקס רקוס ינא ןאכ .132רחא םוקמב רבכ
 ליבשב םיפירצ רפסמ םיקמ ,רכוח אוה םא ןיבו הרכמה לעב אוה םא ןיב ,הרכמה
 קלזז םה וללה ,רמולכ ,"םנח" הקסהל םימחפו םיפירצ םילבקמ םה .[וילעופ] וידי
 תרומת םילבקמ וז ךרדב םניכשהל ןיאש ימו .[!ת ופוגמ םלתשמה ,םרכשמ
 הייסולכוא הרהמ־דע םהילא םיכשומ וללה תורכמה־ירוזא .הנשל .ש״יל 4 הז
 םיזכרתמה ,הלאב־אצויכו םינונחו םינמואמו םפוג תורכמה־ילעופמ תבכרומה ,הבורמ
 הייסולכוא וב שיש םוקמ לכבכ ,תיעקרקה הטנרה ההובג ןאכ .םינושארל ביבסמ
 םע ,רשפאה־לככ רצ ןיינב־חטש לע דימעהל הרכמה־ןלבק ץמאתמ ןכ לעו .הפופצ
 זוראל־סנכל ידכ ,רתוי אלו ,ול םישרדנה םיפירצה רפסמ תא ,תורכמה לא הסינכה
 תשדחתמ וא םישדח תורכמ םוקמ תברקב םיחתפנ םאו .ןהיתוחפשמ לע "וידי" תא
 תא םינתונ ןיא םיפירצה תיינב םע .קחודה הברתמ — םינשי תורכמ לש םתקופת
 ,ונינמוןמב־האצוה לכמ ןוהה־לעב לש "ותושזירפ" :תחא הניחב לע אלא תעדה
 םילעופה ראש לשו םירוכה לש רוידה" .ןיטולחל ענמנ־יתלב לש רדגב הניאש

 תירפ־הלרא־לפא׳צ דוגיאה לש םיינעל הסחמה־יתב לע הנוממה .הרעה ,18 ׳מע ,םש 131
 תורעמ המה וניקתה סלוהבודב" :רומאל (ג6ז161י3,1] יללכה םשרל עידומ

 יברצל םישמתשמ ולא תורעמב ;[דיסה־ינשבכ לש תלוספה] דיסה־רפא לש הלודג העבג ךותב
 הביבסב רשא לזרב־תליסמ לש הניינבב םיקוסעה ,םירחאו םילעופ ידי־לע תוסופת ןהו ,רויד
 קרו ,רורויא לש רודיס םוש אלב ,אסיכ־יתב אללו בויב אלל ,תובוחמו תורצ תורפמה .וז
 ןמז הז ןאכ הטשפ הלקת התוא תמחמ .הבוראבכ וב םישמתשמש ,ר1ה השענ הרעמה תרקתב
 ".([תורעמה ינכוש] םיטידולגודטה ברקב) תוומ־ירקמ המכל המרגש ,תועובעבאה־תלחמ עודי

 (.2 הרעה ,םש)
 לע .םהפה־תורכמב םילעופל רקיעב םיסחייתמ ךליאו 408 ׳מעב ואבוהש םיטרפה 132
 תנשמ תיתוכלמה הדעוה לש ה״ודה הוושה — תוכתמה־תורכמב ,רתוי דוע עורגה ,בצמה

 .הבר תונמאנב רבוחש ,1864



 ןוהה־רבצה לש ךילהתה

 —רטנאהןאילו׳גר״ד רמוא — "םהראדו דנלרבמאתרונב ,תורכמב םירושקה

 הילגנאב ואצמל רשפאש ,הז גוסמ רתויב־רקיהו עורגה ,ללכ ךרדב ,אוהו רשפא"
 :לכמ השקה ...ריישתואמנומב רשא תומודה תוליהקל טרפ — הבחר הדימ־תמאב

 םימרענש ,ןיינבה־שרגמ לש ונטק ?דחא רדחב הברה םדא־־ינב לש םתופפוטצה
 לע דחא תיב לש ףוכת בוביג ? תוארחמ־יתב רדעיהו םימ רסוח ? הברה םיתב וילע
 םינושה םיפירצהש ןפואב — 83,1:8) תוטוידל םיתבה תקולח וא ינש תיב לש וגג

 התיה וליאכ ,הז ןיינעב לפטמ רכוחה ".(וז יבג לע וז ךנאב תויונב תוטויד םיווהמ
 — ״יל ונתינש תוארוהה יולימ ךות״ .133״עובק בשומ אלו יערא־הנחמ הלוכ הנוכשה

 ...םהראדבש תורכמה לש םילודגה םירפכה בורב יתרקיב" — םנוויטסר״ד רמוא

 ושענ אלש ,אוה לודג ללכ ירה ,ללכה ןמ םיאצויה רתויבדניטעומ םירקמ דבלמ

 םירפכה לכ יבגל היהי ןוכנ הז ללכו — םיבשותה תואירב תא חיטבהל םידעצ םוש

 =תותימצכ והומכ ,חוקלה יוטיב -םיתופכ) םיתופכ םירוכה לכ ...וללה

 ־לש (״168866״)רכוחל שדוח רשע־םינש ךשמל (הירגנאה תפוקתמ ,1נ011<1386
 תא אוהש־ךיא םיטינקמ וא ,תומוערת םיעימשמ םירוכה םא ...הרכמה לעבל וא הרכמה

 םעו ,םהיתומש דצב רחא ןויצ וא ןמיס אוה ליטמ ירה , ("¥16\¥6ע") חיגשמה
 זוטיש,מ גוס םוש יכ יל המדנ ...ןירוטיפ םהל םינתונ השדחה תיתנשה ׳תורשקתה׳ה

 הזמ ךכ לכ עורג תויהל לולע וניא [^נ-טסל: 8גז816ס1׳נ ׳תורוחסב רכשה־םולשת
 תיב ,ותוריכשמ קלחב ,לבקל סונא הרוכה .ןיסולכואה־יפופצ הלא תוזוחמב חיכשה
 םא ,אוה לודג קפס םצעבו ,ומצעל הרזע אוצמל ודיב ןיא ;תראממ הביבס ךותב

 תוניחבה לכמ אוה תימצ ירהו) ,וילעבמ ץוח — ול רוזעל לכוי רחא והשימ
 ןזאמב הליחת ךלמנ הז וילעבו , ([1161810 311111161118 311(1 קז11ךג086 3 861•!]

 וילעב ידימ הרוכה לבקמ תופוכת םיתעל .קפס אלל טעמכ החוטב האצותהו — ולש

 ,םדעב םלשל ךירצ הרוכה ,םיער םא ןיבו םימח םיבוט םא ןיב ;םימה־תקפסא תא םג

 .134"ורכשמ םתרומת תא ול וכניש םיכסהל סונא ,רתוי ןוכנ וא

 וניא ,תואירבה תרטשמ םע םג וא "להקה תעד" םע ,סומלופב אב אוהשמ !והת

 ,םיריפחמ םתצקו םינכוסמ םתצק םהש ,םיאנתה לע "תוכז דמלל" רקיע לכ שייבתמ

 ידכ ךכב ךרוצ שיש ,הנעטב — ורוידו לעופה לש ודוקפית תא שבוח אוה םכותב

 הנגה יעצמא טוקנלמ שרופ ןוההשכ רבדה אוה ךכ .חויר־רתיב לעופה תא לצנל
 תורכמב ןוחטבו רודויא־־יעצמא ןיקתהלמ ,תשורחה־תיבב ןכוסמ תונוכמ־ןונגנמ ינפב

 יאופרה דיקפה ,ן ו מ י י ס ר " ד .תורכמה ילעופ לש םרויד יבגל ןאכ םג ךכו .רכו
 רוידה־יאנת לע הירוגינסכ" :ולש ימשרה ןובשחהו־ןידב רמוא ,םירתסהדוצעומ לש

 שיש הפוקתהש ?הריכח לש ךרדב ליגרכ םילצונמ תורכמש ,םינעוט ."םישיבמה
 הכורא הנניא (םינש 21־ל ליגרכ איה הריכחה םחפה תורכמב) ךכב ןיינע רכוחל ול

 ליבשב ןכו וילעופ ליבשב םיבוט רויד־יאנת רוציל ומצעל יאדכ האריש ,ךכ לכ
 הטונ היה ובל סא וליפאש ?לעפמה ירחא םיכשמנה חלאב־אצויכו עוצקמה ישנא

 תא ללכ ךרדב לכסמ היה ,עקרקה לעב ,וילעב ירה ,תובידנב חז ןיינעב גוהנל

 .182 ,180 ׳טע ,1865 ןודנול ״.יעיבש ח״וד ,רוביצה תואירב״ 133
 .517 ,515 ׳םע ,םש 134



 יטסילאטיפאקה רבצהה לש יללכ.ד ק1חה .23

 ,תיעקרק הטנר תרותב ,[רבוחה לצ] וילע ליטהל הז לש וכרד ןבש .וז ותבשחמ
 רוידל המדאה ינפ לע ח1נו ןגוה רפכ םיקהל תושרה דעב תזרפומ םולשת־תפסות
 הריזג םושמ וב שיש ריחמ ותואו * המדאה תחתמש וניינקב םיקוסעה םילעופה
 אל .תונבל םיצור ויהיו רשפאש ,םירחא םג קיחרמה אוה ,(שממ הריזג וז ןיא םא)
 לש התונוכנ לע חוכיוב סנכא םא ,ונלש ןובשחו־ןידה תילכתל םיאתמ הז אהי
 לע ,ןוגה רוידל וגאדי םא :הלאשב ןאכ קוסעל ךרוצה ןמ ןיא ףאו .וז הירוגינס
 םלוא .רוביצה לע וא לעופה לע ,רכוחה לע ,עקרקה לעב לע ,תואצוהה ולוחי ."ימ
 לש) ןאכל םיפרוצמה תונובשחהו םינידב ופשחנש ,הלאכ תוריפחמ תודבוע יגפב
 םישמתשמו םיאב ...תוועמה ןוקית שורדל רתומ ירה ,(רכו סנוויטס ר״ד ,רטנאה ר״ד
 תקזחב ,עקרקה לעב .לודג ירוביצ לווע תושעל ידכ עקרקה־תולעב לשי תויוכזב
 חטשה לעב תקזחבו ?ותזוחאב דובעל תיתיישעת הבשומ ןימזמו אב ,הוכמה־לעב
 םמצעל אוצמל ,םסניכ ומצע אוהש ,םילעופה דעב ענומ אוה עקרקה לש ןוילעה
 ־אטיפאקה ןלצנה) תורכמה־רכוח ולאו .תויחל םהילע לטומש םוקמב תנגוה הריד
 אוה עדוי ?קסעה לש וז הקולחל דגנתהל תיפסכ הניחבמ ןיינע לכ ול ןיא (יטסיל
 ;וב ועגפי אל תואצותה ירה ,עקרקה־לעב לש ויתועיבת תוזרפומ םאש ,הפידדפי
 טהיתויוכז ךדע תא ועדיי אלו םה תעדמ םירעבנ ,תואצותה ולוחי םהילעש ,םילעופהו
 רתויב םישפרנ הייתש־ימו רתויב םימהוזמ־םיבעותמ הריד־יתבו ,תויראטינאסה

 .135",התיבש,ל םייואר םימרוג ושמשי אל םלועל

 רתויב־בוט םולשת לבקמה ,םילעופה־דמעמב קלח ותוא לע םירבשמה תעפשה .ד
 דציכ ,תחא המגודב ןאכ םגדוי ,שממ םייאלקחה םילעופה לא רובעאש ינפל
 ,רתויב־בוט רכש לבקמש םילעופה־דמעמב קלח ותוא לע וליפא םירבשמה םיעיפשמ

 םירבשמה דחא המע האיבה 1857 תנש :רבדה רכזיי .ובש היטארקוטסיראה לע
 .1866 תנשב לוחל דמע אבה ךיראתה .ךכב םייתסמ יתיישעת לגעמ לכש ,םילודגה

 ,הנתוכה תקוצמ ידי־לע שממ היישעתה־ירוזאב רבשמה ןמתסנ רבכש רחאל
 םילודגה םיזכרמה לא ותוא הפחדו ליגרה העקשהה־םוחת ךותמ ןוה הברה החידבהש
 רבשמה .ורקיעב יסנאניפ יפוא רבשמה םעפה לביק — ינוממה קושה בשומ לש
 םייקנעה םיקנבה דחא לש ותוטטומתה השמיש ךכל תואו — 1866 יאמ שדוחב ץרפ
 תואמרלדוורבח המכו המכ לש הריהמ תוטטומתה הירחא הררגש ,ןודנולבש
 ןיינבה .דיה ,האושה םהב העגפש ןודנולבש םילודגה קסעה־יפנעמ דחא .תויסנאניפ
 תאס תא תואמרה־תפוקתב ושידגהש קר אל הזה קסעה יעוש .לזרבה־תוינא לש
 ךותמ תומוצע תויונלבקל םיזוחב םג ובייחתנ ךכ לע ףסונ אלא ,רועיש־ןיאל רוצייה
 האבו הלח וישכע .םדוקמכ ,עפשב םורזל דימתי יארשאה רוקמש ,תירספס הרעשה
 םראמ ףוס ,הזה םויה דע ןודנול לש םירחא רוציי־יפנעב םג תכשמנה ,המויא הגיסנ
 ךותמ אבה עטקה תא ,םילעופה לש םבצמ ןויצל ,ןאכ איבהל ינירהו .13"1867

 .16 ׳םע ,םש 135
 ("■[¥110168316 0£ !ןודנול יינע ברקב תונוטיסב בער־תפרח״ 136
 ,תולודג תוערופ ןודנול תומוח לע וקבדוה םינורחאה םימיב... *116 1.011(1011 ?001•!")
 תא ובזע םינמשה םירפה !םיבער םדא־ינב !םינמש םירפ, :הז רזומ ןכות תואיבמה
 ולאו ?םהל רשא תורתומ,ד־תונכשמב םירישעה תא םטפל ידכ ,תיבוכזה־תונמרא ,םהיתונמרא
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 ןוהה־רבצה לש ךילהתה

 ־יזכרמב 1867 תליחתב רקיבש ,"ראטס גנינרומ״ה בתכ לש תטרופמה הריקסה
 ,לוולימ ,ראלפופ — [ןודנול חרזמ] דנא־טסיא לש תוזוחמב״ .םיירקיעה תולבסה
 ,םילעופ 15.000 תוחפל ויה םייורש — ןואט־גנינאק ,סואהמייל ,דרופטיד /ץיונירג
 םיקוסע דיה םיחמומ םיאנוכמ 3000ד ;תטלחומ תוקחד לש בצמב ,םהיתוחפשמו םה
 ...(רתויו הנשה תיצחמ ךשמב הקוצמ ירחא) הדובעהדויב רצחב םינבא ץוציפב
 ינומה וילע ואבצש םושמ ,הדובעה־תיב רעש לא עיגהל יתלוכי לודג ישוקב קר
 .םתקולחל העשה ןיידע העיגה אל ךא ,םהיסיטרכ תלבקל וכיח וללה ...םיבער
 לש תולודג תומירע־תומירעו ,החותפ הככס ול ביבסמו ,לודג עבורמ חטש — רצחה
 םירדוגמ םינטק םיחטש ויה םג ןאכ .רצחה לש הרובטב תפצרמה ינבא תא וסיכ גלש
 םויב ךא ;םיפי םימיב םישנאה םידבוע ויה םהב ,ןאצל םיריד ןיעמ ,דרז ירדג
 ןכ יפ לע ףאו .םהב תבשל שיא לוכי אל בושו ,גלש םיסוכמ םירידה ויה ירוקיב
 תטיש יפל ףוציר־ינבא ץופינב ,החותפה הככסה ךותב ,םישנאה ויה םיקוסע
 םחשה לע דבכה 1שיטפב שיקמ היה — הלודג ןבא לע ובשומ — דחא לכ .םדא׳קאמ
 תדובע םייס זאו ,םינבא םילשוב 5 —!בושחו אצ - ץציפ רשא דע ,רופכ הסוכמה
 רצחב רחא םוקמב .תונוזמל קתפו [עברו שורג] םיסנפ 3 :ורכש תא לביקו ומוי
 םישנא אלמ אוה הנהו וניאר ותלד תא ונחתפשמו ,הככר הכומ ,ןטק ץע ףירצ דמע
 .והיפ לבהבו ופוג־םוחב והער תא שיא םמחיש ידכ ,ףתכל ףתכ םיפפוצמו םיפופצ
 לכוי ימ ,השעמ־תעשב םיחכותמ ויהו םיתשפ לש תרוענ תדרפהב םיקוסע ויה םה
 לבסה חוכש םושמ — תונוזמ לש תמיוסמ תומכ לבקישכ רתויב בר ןמז דובעל
 ויה ...דבלב הז הדובע־תיבב .[ס01מ1;<ת!0ט11@111■] דובכ לש ןיינע ןאכ היהש אוה
 םיחיורמ ויה םישדח 8 וא 6 ינפל דוע ...םהיניב תואמ הברה ...הכימת ילבקמ ...7000
 וליא ,רתויו םיינש יפ לודג היה םרפסמ ...םינמואל םימלשמש רתויב הובג רכש
 ,הנורחאה הטורפה דע םהיתונוכסח תא ואיצוה יכ םאש ,הלא תא םג םינומ ונייה
 טעמ םדי תחת וראשנ דועש םושמ — הליהקה תרזעל תונפל םה םיברסמ ןיידע
 םייונב בורה לע ,תובוחרב יתטטוש הדובעה־תיבמ יתאצישמ .טובעב םתתל םירבד
 שמיש ךרד־הרומ .ראלפופ לש וז הביבסב םיבורמה ,תחא הטויד ינב םינטק םיתב
 ־ילעפמב לעופ לצא היה ןושארה ירוקיב ...םילטבומה םילעופה לש דעוה־רבח יל
 םע בשוי שיאה תא יתאצמ .תועובש העבשו םירשע הז ותדובעמ לטב היהש ,לזרב
 הרעב שאהו ,ויטיהר לכמ ןיידע ןקורתנ אל רדחה .ןטק ירוחא־רדחב ותחפשמ
 ינפמ םינטקה םידליה לש תופחיה םיילגרה לע ןגהל ידכ ,ךכב ךרוצ היהו .רונתב
 ■דתיה ,שאח־חא לומ ,סט יבג לע .רמו זע רוק םויב־וב ררש ןכש ,רופכ־תורובח

 תועדומ ןתוא ,.םתמשנ תא ואיצויו ובקרי םשו ,םהיתורואמב תוחנאל־ובזענ םיבערה םישנאה
 ןהמ תחא הרודהמ הקחמנ .תומיוסמ תוקספהב תוקבדומו־תוכלוה תוער־רשבמה ןנכת לע
 םאו םדוקה םוקמב םא ,תושדח תועדומ םיקיבדמ דימ — םירחא םיסופד ןהילע וקבדוה וא
 ,תויאשחה תוינכפהמה תודוגאה תא ןורכזה לע הלעמ ...הז רבד ...ול המוד רהא יבמופ םוקמב
 םילגנא םילעופ דועב ,וז העשב ...1789 תנש לש תוערואמה תארקל יתפרצה םעה תא וניכהש
 הדובעה תרצות — ילגנא בהז לש םינוילימ ירה ,בערמו רוקמ םיתמ םפטו םהישנ לע
 ׳פדלונייר") ".ץוח־תוצרא ראשבו הילטיאב ,דרפסב ,היסורבש םיקסעב םיעקשומ — תילגנאה

 .(1867 דאונאיב 20 ,״רפייפזוינ
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 ־יטסילאטיפאקה רבצהה לש יללכה ק1חה .23

 תרומת ,דתטיבצב םיקוסע ויה םידליהו השאהש ,ןתשפ־תרוענ לש תומכ תלטומ
 דעב הדובע,ר־תיבבש ןבאה־רצחב דבע לעבה .הליהקה ןמ םילבקמ ויהש עויסה
 ,ברעה־תחוראל התיבה התע הז רזח אוה .םויל םיסנפ 3־ו תונוזמ לש תמיוסמ הנמ

 תוסורפ לע הדמע ותדועסו — ויתפש לע בוצע ךויחו — ונל רפיסש יפב ,דואמ בער
 החתפנ ,הב ונקפדש ,היינשה תלדה ...בלח־אלל ,דט לפסו ןמושב םחל לש תודחא
 ירוחא־רדח לא ,איהש לכ הרימא אלל ׳ונתוא הסינכהש ,הדימעה־־תונשב השא ידיב
 תוריהמב תססוגה שאב תוצוענ םהיניעו םימומד ,התחפשמ־יגב לכ ובשי ןאכ ;ןטק
 הלאה םישנאל ביבסמ ויה םיפחרמ הזכ הנקת־רסוח ,הזכ שואי־ןוממש .הריתי
 ,םולכ אלו ושע אל וללה, .ךכב תוזחלו בושל הצור יתייה אלש ,ןטקה םרדח ךותבו

 ;תועובש 26 ךשמב ושע אל םולכ, — הידלי לע העיבצהו ,דשאה הרמא — ׳ינודא

 ־םיבוט םימיב ,םהיבאו ינא ,ונכסחש ,ש״יל םירשע ןתוא לכ — לזא ונפסכ לכו
 דוע לכונ אלש ןמזל עיגנ םא ,ונדמעמ חיטבהל תצק קיפסי הזש ,ונבשחשכ ,רתוי
 םשרנ לכהש ,קנבה־סקנפ האיצוהו ,תוארפב טעמכ ,הארק — ׳!ינודא טיבי .דובעל
 ,תוארל ונלוכי ךכו !ןוממהדווכישמ םגו וסנכוהש ןוממה תונוכסח םג :הכלהכ וב

 דציכו ,םיגניליש 5 לש ןושארה םולשתה םע ,הז ןטק שוכר לש ותליחת התיה המ
 דע ,ךכ־רחא סמגו־רזח דציכו ,ש״יל 20 ךסל עיגהש דע ,טעמ־טעמ ,הלעו ךלה
 לכ סקנפה ןמ לטנו ןורחאה םושירה אב הנהו ,םיגנילישל תורילמ דריו דרי םוכסהש
 עויס תלבקמ התיה וז החפשמ .תיחולצ יפ לע רוצל אלא יואר היה אל בושו ,וכרע
 ונרוקיב ...רתוי אלו ,םויל תחא המועז החורא ידכ םהל קפסמ היהש — הדובעה־תיבמ
 .תונפסמב ותעשב קוסע היה הלעב ;לזרב־ילעפמב לעופ לש ותשא לצא היה אבה

 םוצמצב הסוכמו ןורזמ לע הידגבב הבוכש ,הנוזתב רוסחמ תמחמ הלוח התוא ונאצמ
 םידלי ינש הב ולפיט .טובעה־תיבל ונתינ הטימה־ילכ לכ ןכש ,חיטש תכיתחב
 ומכ שממ ,יאופר לופיטל םיקוקז םמצע םה יכ ,םהב דיעה םהינפ הארמש ,םינכסמ
 החסש ,םאהו ;הז בצמל םתוא ואיבה סנואמ־,־ולטב לש תועובש רשע העשת .םאה
 בוט דיתעב התנומא לכ הדבא וליאכ ,תחנאנו תחנוג התיה ,רמה הרבע תשרפ תא
 דחא ריעצ ונרחא אבו ץר ,תיבה ןמ ונתאצ םע ...םולישו םוחינ איביש ,רתוי
 ינש ,הריעצ השא .ותבוטל והשמ תושעל שי אמש ,הארנו ותיב לא סנכינש ,שקיבו
 ודיב היהש ,לכה הנה — קירו ףושח רדחו טובע־תודועת לש רורצ ,םיאנ םידלי

 ".ונל תוארהל

 .1866 תנשמ רבשמה ילבח־ירייש לע [ינרמש] ירוט ןותע ךותמ עטק הנהו

 זכרמ קר אל שמשמ ,ןאכ רבודמ וילע ,ןודנול לש יחרזמה הצקהש ,חוכשל ןיאו
 היורקש וז לש הזכרמ םג אלא ,הזה קרפה טסקטב תרכזומה ,לזרב־תוינא תיינבל
 הארנ ליהבמ הזחמ" .םומינימה ןמ הטמל הדעב םימלשמ םלועלש ,"תיתיב הדובע"
 לע יחרזמה הצקהמ םילטבומה יפלאש יפ לע ףאו .ןילופורטמה לש קלחב לומתא
 םרזה היה ןכ יפ לע ףא ,[6111113886] תינומה הנגפה וניגפה אל םירוחשה םהילגד
 ,הדבועה וז .בערב םיעווג םה .הלא םישנא םילבוס המכ ,רוכזנ .ידמל ביהרמ ישונאה

 ןילופורטמ התוא לש תונוכשה תחאב ונימיב ...הלאכ 40.000 שי .המויאו הטושפ
 האר אל םלועהש ,רשוע לש יקנעהו םוצעה ורבצה דצב ,תלד דיל תלד — האלפומ
 .בער־יזמו עשי־ילוטנ םישנא 40.000 ,תסל דיל תסל ,םיקוחד־םיזורא — ותומכ
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 םהימי לכש ,וללה > תורחאה תונוכשה ךותל וישכע םיקחדנו םיצרופ הלא םיפלא
 ־בל דע םיקעוצ םה !ונינזא ךותל םתקוצמ תקעצ תא םיקעוצ ,הצחמל־םיבעד םה
 ,ונל םירפסמ םה ;םיעוערהו םיבולעה םהיתונכשמ לע ונל םירפסמ םה * םימשה
 ־יסמ ימלשמ .די וטשפיש תלעות ןיא ףאו ,הדובע םמצעל אוצמל םילוכי םה ןיאש
 ינהוכ לש םהיתועיבת תמחמ תולדח םוהת ףס לא םיקחדנ םמצע םה ,םוקמה

 (.1866 לירפאב 5 ,"דראדנאטס") ״.הליהקה

 ןדע־ןגכ היגלב תא ראתל ,םילגנאה ןוהה־ילעב לע אוה לבוקמ גהנמו ליאוה
 וניא — ףוהה שפוח״ ,ךהדנייה הזו ,וא — ״הדובעה שפוזד״ש םוש לע ,לעופה לש
 ־יתב־יקוח ידי לע אלו תויעוצקמה־תודוגאה לש ןתוצירע ידי־לע אל הב חפוקמ
 יאדו .יגלבה לעופה לש "ורשוא" לע םידחא םירבד ןאכ ורמאיי ןכילע ,תשורחה
 ,ו י ט פ ק ו י ד רמ חונמה ןמ הז רשוא לש ןירותסמב רתוי־קימעמ החמומ ךל ןיא
 ■רדענה רבח ןכו ,היגלבב הקדצה־תודסומו אלכה־יתב לע ישאר חקפמ היהש ימ
 לש םיילכלכה םיביצקתה" :ורוביח תא חתפנ .תיגלבה הקיטסיטאטסל תיזכרמה
 ־תחפשמ ,ראשה ןיב ,םיאצומ ונא ןאכ .1855 לסירב ,״היגלבב םידבועה תודמעמ
 ־םיקיודמ םינותנ יפל תובשוחמ היתואצוהו היתוסנכהש ,היגלבב הניקת םידבוע
 לשו יצה־חל© לש ,לייחה לש ותנוזת לא התנוזת יאנת םיוושומ ךכ־רחאו ,רתויב
 תולוכי" הלא תושפנ ששמ ."םידלי העבראו םא ,בא" לע תדמוע החפשמה .ריסאה
 אלו םילוח אל םהיניב ןיא״ש ,םיחינמ ז "הנשה לכ הליעומ הקוסעת אוצמל עברא
 — תוילכשו תוירסומ ,תויתד תורטמל תואצוה״ ןאכ ןיאש ,״הדובעל םירשכ־יתלב

 םימולשת" ןיא ףאו ,"האריה־תיבב תואסכ ליבשב רתויב־הטועפ האצוהמ ץוח
 ,תורתומ־ירבדל תואצוה" ןיא ןכו ,"הנקיז תעל חוטיב לש וא ןוכסח לש תופוקל
 ןשעל רוכבה ןבלו באל תושר הנתינ םלואו ."תורתוימה תואצוהה ןמ ולאב אצויכו
 םימיטנס 86 םהל ובצקוה ךכ םשלו — חזרמה־־תיבב ׳א םויב רקבלו קאבאט
 םינוש קסע־יפנעב םילעופל ןתינה רכשה לש ללוכ־םוכיס ךותמ" .עובשל םימימת

 89 ,םירבגל .טנס 56 קנארפ 1 אוה םוי־רכש לש רתויב הובגה עצוממהש ,אצוי
 רעש יפל בושיחה תא השענ םא .תורענל .טנס 55־ו םירענל .טנס 56 ,םישנל .טנס
 החפשמב ...הנשל םיקנארפ 1068 ךסל ,רתויה לכל ,החפשמה לש היתוסנכה ולעי ,הז
 םלוא ,ןובשחב אובל תולוכיש תוסנכהה לכ תא ונבשיח ,תיסופיטל הוגבשחש .. .וז
 הלאשה תא םיררועמ ונירה ,החפשמב םאה לש הנובשח לע הדובע־רכש ףוקזנ םא
 ן םינטקה םידליב לפטי ימ ?תימינפה ותלכלכל גאדי ימ .תיבה קשמ תלהנה לש
 הניאו לעופה ינפב תדמועה ,המלידה הנה ? אילטי ,סבכי ימ ,תוחוראה תא ןיכי ימ

 ".ונממ הפרמ

 :החפשמה לש [תוסנכהה] ביצקת הז ,ךכל םאתהב
 ,באה . םויל ׳רפ 1,56 רכשב הדובע־ימי 300 ׳דפ 468— . .

 ,םאה " " . ״ ״ 0,89 ״ . . —.267 "

 ,רענה " " . ״ ״ 0,56 ״ . . —168 "

 ,הרענה " " . ״ ״ 0,55 ״ . . —165 "

 ,רפ 1068.— לפה־ךסב
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 יטטילאטיפאקה רבצהה לש יללכ,ד קוחה .23

 ןותיה וליא ,םיאבה םימוכסל םיעיגפ ויה הנוערגו הנשל החפשמה תואצוה
 :לש דתנוזתכ לעופה תנוזת

 'רפ 760 ןועדג 'רפ 1828 .יצה חלמ
 " 405 ״ " 1473 .לייח

 " 44 ״ ״ 1112.ריסא

 עצוממל :דיגנ אל ,עיגהל תולוכי תוטעומ םידבוע־תוחפשמ קד יכ ,םיאור הנה״
 לכ הלע עצוממב .ריסאה לש עצוממל וליפא אלא — לייחה לש וא חלמה לש
 לש ותקזחה תואצוה תמועלו ,םימיטנס 63 1849 דע 1847 םינשב היגלבב ריסא
 אלכה־תיבב יכ ,דוע ריעהל חרכהה ןמ .םימיטנס 13*ב שרפה ןאכ שי ,םויל לעופה
 ןיא ינשה דצהמ ךא ,הרימשו היצארטסינימדא תואצוה ןובשחב איבהל ךרוצ שי
 —םילעופ לש בר רפסמש ,אופיא ,ןכתיי דציכ ...םנוכיש דעב םלשל םיכירצ םיריסאה
 ...תאז ןיא 7 הזמ לודג־רתוי דוע ץומיקב םייח — עירכמה םבור :רמול רשפאו
 ןיטקמ אוהש ךות חדבל לעופל קד עודי ןדוסש ,תולובחתב םה םישמתשמש אלא
 לפוא אוהש ךות ?ןופיש םחלב םיטיח םחל ףילחמ אוהש ךות ;תוימויה ויתונמ תא
 ךות ?ןילבתו האמח יבגל ןכו ,רשב לוכאלמ ללכב קסופ אוהש וא רשב תוחפ
 ינב לכ דחי םיקוחד ןאכו .,םירדח ינש וא דחא רדח תב הרידב םיקפתסמ םהש
 ?דחא ןבת־עצמ יבג לע תופוכת ,הלא דצב הלא םינשי תורענו םירענ ,החפשמה

 לע םירתומ םהש ךות ?תועינצ יניינעבו הציחרב ,השבלהב םיכסוח םהש ךות
 .רתויב םיביאכמ םימוצמצ םמצע לע םיליטמש ךות :רוציקב ?׳א םויב םיעושעש

 ,תונוזמה ריחמב רתויב הנטק היילע ירה ,הז ינוציק לובגל לעופה םעפ עיגהשמ
 םילשהלו לעופה לש ותקוצמ תא ריבגהל ידכ ךכב שי — הלחמ ,הדובעה תקספה
 םיטיהרהו םידגבה ,יארשאה קספנ ,תובוחה םיכלוהו םיברתמ ?רומגה ונוילכ תא
 תשקבמ איהש וז החפשמ לש הפוסו ,טובעה־תיבל םירבעומ רתויב םייחרכהה
 היחמ וו ־יעצמא ריחמב רתויב לק יוניש לכ םנמאו .137"םילדה תמישרל התוא סינכהל
 לש םרפסמב יוניש ,"ןוהה לעב לש ןדע־ןג" ותואב ,וירחא ררוג רתויב םייחרכהה
 םימלפה" :[24413,1;80113,]31>1ננ הרבחה לש טספינאמה האר) !םיעשפהו תוומה ירקמ

 היגלב לכ (.16 ,15 ׳מע ,1860 לסירב ,[״:06 ¥00^1111 !״] ״1 המידק
 תוחפשמ 90.000 :תימשרה הקיטסיטאטסה יפל שי ןהיניבו ,תוחפשמ 930.000 הנומ
 ינוניבה־דמעמה לש תוחפשמ 390.000 ? שפנ 450.000 = (םירחוב) םירישע לש
 1.950.000 = ןויראטלורפה ךותל דרויו עקוש ונממ לודג קלחש ,רפכבו ריעב ,ריעזה

 תונהנ ןהיניבש ,שפנ 2.250.000 = םילעופ תוחפשמ 450.000 שי ףוסבו .שפנ
 תוחפשמ 450.000 ןיבמ .ויטפקויד ידיב ראותש רשואה ןמ תפומל־תוחפשמה

 !םילדה תמישרב רתויו 200.000 — םידבועה

 יטירבה יאלקחה ןויראטלורפה .ה

 וניא יטסילאטיפאקה רבצהה לשו יטסילאטיפאקה רוצייה לש דגונמה יפואה
 תוברל) תואלקחה לש התומדקתהב רשאמ רתוי־ירזכאה ויוליג לע םוקמ םושב אב
 לא שרדאש ינפל .ילגנאה יאלקחה לעופה לשי ותגיסנבו תילגנאה (תומהב לודיג
 התליחת הילגנאב תינרדומה תואלקחה .ורבע לע הפוטח הריקס ירה ,םויכ ובצמ

 .[156] 154 ,151 ׳מע ,״רכו םיילכלכ םיביצקת״ :וי ט םק ו יד 137
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 .דשמישש איהו — יעקרקה ןיינקה־יסחיב הכפהמהש יפ לע ףא ,18־ה האמה עצמאב
 .ןכלדבדוק ןמז הברה הלח — רוצייה ןפואב יונישל אצומ־תדוקנו םיסב

 ־הגוה םג םא ,ןקייד רקוס — ג נ א י רותרא איבמש ,םינותנה תא הקנ םא
 הז לש ודיקפת יכ ,אצמנ ירה ,1771 תנשב יאלקחה דבועה רבדב — יחטש תועד
 ".דבועהשכ" ,14־ה זואזנה ףוסב ומדוק תמועל ,רתויב בולע אלא וניא ןורחאה
 ,15־ה האמה יבגל ןכש־לכ אלו ,138"רשוע רובצלו עפש ייח תויחל ול היה רשפא
 גילפהל םיכירצ ונא ןיא ךא ."רפכבו ריעב ילגנאה לעופה לש בהזה ר1ת ותוא"
 הלע לודגה רכוחה" :םיארוק ונא 1777 תנשמ רתויב ףלאמ רוביחב .ךכ לכ קוחר
 יאלקחה לעופה ולאו ,([עקרקה־לעב] (*116 £6מ*16מב2מ) הז לש ותמרל טעמכ עיגהו
 ובצמ תא הוושנו רוקסנ םא ואולימב טלבתי בולעה ובצמ .רפע דע אכודמ ןכסמה
 תחא־די ולעפ םהינש ...רכוחהו עקרקה־ינודא ...םויכ ובצמו הנש 40 ינפלמ קר
 הדובעה־רכש יכ ,תוטרפב רפסב חכומ ךכ־רחא .139"ויוכידב לעופה תא קיזחהל ידכ
 תוינידמה" .25%־ב וא ,!/4־ב טעמכ ,1777 דע 1737 תנשמ ,תואלקחב דרי ישממה
 דסחדדטונ תמאב" — םיירפ דדא׳ציר ר ״ד רמואו ףיסומ — ״תינרדומה

 הכלממה לכבש ,םינמזה ןמ ןמזב וחיכוי תואצותהו ;םינוילעה תודמעמל רתוי
 .140"םידבעו םינזור וא ,םינצבקו םינפ־יאושנ קר ואצמי

 ,1780 דע 1770 תנשמ הילגנאב יאלקחה לעופה לש ובצמ שמשמ ןכ יפ לע ףאו
 — ׳וכו םיעושעש ,תימצעה העדותה תניחבמ ןהו רוידהו הנוזתה יאנת תניחבמ ןה
 לש םיטניפב ותוא עיבנ םא — ותדובע־רכש .םלועל וילא עיגה אל בושש ,לאידיא
 ןדיא לש וימיב ;םיטניפ 90 — 1771—1770 םינשב :עצוממב היה — םיטיח

 .!41םיטניפ 60 בוש — 1808 תנשבו ;דבלב םיטניפ 65 קר — (1797)
 — תיניבוקעי־יטנאה המחלמה ףוסב םייאלקחה םילעופה לש םבצמל רשא
 ,םינתשרחה ,םירכוחה םגו ,ןיעקרקמה־יליצא םג םוצע רשוע ורשעתנ הלא םימיב
 ־םדוק ךכ לע זמרנ רבכ — ׳וכו ,אבצה־ינלבק ,הסרובה־יריבא ,םיאקנבה ,םירחוסה

 :(דרופסקואבש הטיסרבינואב תינידמ הלכלכל רוספורפ) ס ר יג ו ד .ת .א סמ י י ׳ג 138
 ,הז רוביח .690 ימע ,ןושאר ךרכ ,1866 דרופסקוא ,״הילגנאב םיריחמהו תואלקהה תודלות״
 תפוקת תא — ןאכ דע ומסרפתנש םינושארה םיכרכה ינשב ףיקמ ,הבר הדיקשב דבועש
 ־רפס ןאכ הנה .יטסיטאטס רמוח אלא ליכמ וניא ינשה ךרכה .דבלב 1400 דע 1259 םינשה
 לע ונידיב שיש ,ןושארה ,ןמיהמה ("11131;01'>ז 0* ?11068׳'] םיריחמה לש הירוטסיהה

 .ןמז ותוא
 האנשה־תריקס וא ;ןורחאה ןמזב הלחש םיינעה ןעמל סמה תאלעה דעב םיקומינ" 139

 .11 ,5 ימע ,1777 ןודנול ,״תונוזמה־יריחמו הדובעה־יריחמ לע
 הרודהמ ,"ןיינק־תרזחה דעב םימולשת לע םירוהרה" :םיירפ ד ר א ׳צ י ר ר " ד 140
 ריחמה" :םיירפ ריעמ 159 ׳מעב .159 ,158 'טע /ב ךרכ ,1803 ןודנול .ןאגרומ .מ י״ע ,תישש
 ריחמה ןמ השימח יפ רתויה־לכל וא העברא יפ אלא םויכ וניא םויל־הדובע לש ילאנימונה
 יפ הלע שובלמ לשו רשב לש ריחמהו ,העבש יפ הלע ןגדה ריחמ ולאו .1514 תנשב היהש
 תילאנויצרופורפ תומדקתהמ וליפא הדובעה־ריחמ קוחר ךכ־לכ :עמשמ .ךרעברשע־השימח
 תיצחמ אל וליפא ,הארנה לככ ,וישכע ליכמ אוה ןיאש דע ,היחמה־תואצוה לודיג לא האושהב

 ".םדוקמ ליכמ היהש ,ל״נח תואצוהה לא היצרופורפה התואמ
 :ןדיא הוושה 18־ה האמה ףוסל רשא .26 רבע ,״רכו םירוהרה״ :ןוטראב 141

 ".םיינעה לש םבצמ"
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 יטסילאטיפאקה רבצהה לש יללכה קוחה .23

 ,ןוממה־ירטש לש םכרע תדירי תמחמ תצקמב ,הלע ילאנימונה רכשה .ןכל
 *יתלב וז היילעו — םיינושאר היחמ־יעצמא לש םריחמ תיילע תמחמ תצקמבו
 ־רכש לש תיתימאה העונתה לע דומעל רשפא ךא .הדידי התואב ,דתיה היולת
 ־קוח .ןאכ םייחרכה םניאש םיטרפל קקדזהל אלב ,דואמ הטושפ ךרדב הדובעה

 םישמתשמ ויה דציכ ,ונל רוכז .1814־בו 1795־ב ויה םיווש וב שומישהו םיינעה
 הקדצ־ןתמ ידי־לע ילאנימונה רכשה תא התיה המילשמ הליהקה :םירפכב הז קוחב

 ןיב סחיה .דבלב בולע םויק לעופה םייקתיש ידכ ,יחרכהה ילאנימונה םוכסל דע
 — הליהקה ידי־לע רזחומה רכשב־ןוערגה ןיבו ,םלשמ היה רכוההש ,הדובעה־רכש

 ;םומינימה ןמ הטמל הדובעה־רכש תדירי ,תישאר :םירבד ינש ונדמלל וב שי
 ןלבא־לדמו ריכש־לעופמ בכרומה ,יאלקחה לעופה לש ובכרה תגרד ,תינש

 גציימ אוהש דחא זוחמב ונא םירחוב .הליהקה לש תימצל ותכיפה תגרד וא ,דחאכ
 עצוממה רכשה הלע 1795 תנשב .תוזוחמה ראש לכ ליבשב עצוממה סחיה תא
 החפשמל תואצוהה לש ללוכה־םוכסה ;עובשל םיסנפ 6ר .ליש 7 ריישנוטפמתרונב

 לש ללמה־םמסה ;הנשל םיסנפ 5 ,.ליש 12 ,ש״יל 36 :היה תושפנ 6 תב
 14 ,ש״יל 6 — הליהקה ידי־לע רזתומה ןוערגח ;.ליש 18 ,ש״יל 29 — היתוסנכה

 ;עובשל םיסנפ 2 .ליש 12 1814 הנשב רכשה היה ומצע זוחמ ותואב .םיסנפ 5 .ליש

 ידי־לע רזחוהש ןוערגה ;.ליש 2 ,ש״יל 36 — החפשמל תוסנכהה לש ללוכה־םוכסה
 לש !/4־מ תוחפ ןוערגה ,דיה 1795 תנשב .142םיסנפ 4 .ליש 6 ,ש״יל 18 — הליהקה
 הלא תוביסנב יכ ,וילאמ רבתסמ .רתויו הצחמ — 1814 תנשב ולאו ,הדובעה־רכש
 ופירצב ןאצמ דוע ן די א ש ,תוטעומ תויחונ ןתוא 1814 תנשב םלועה ןמ ומלענ
 — לעופה התעמ ראשנ ,רכוחה ןתוא קיזחמש ,תומהבה לכ ןיב .143יאלקחה לעופה לש
 התויב הנועמה המהבה — [111110111111x1^111311 ^00316] לוקדיעב רישכמ ותוא

 .רתויב־הלודגה תוירזכאב ,דב םידורו רתויב־המועז התלכלכש

 גניווס־תויודרמתה" ואבש דע — הפ הצופ ןיאו ךלהו־ךשמנ הז םיניינע בצמ
 רואל ,תוארל (םיטילשה תודמעמה יניע תא ,רמולכ) וניניע תא וחקפו 1830 תנשב
 'תינדרמ חור־תרומ לשו הקוצמ לש תולחגה יכ ,תואובתה ישידג לש תובהלשה

 הילגנאב ומכ שממ תיאלקחה הילגנא יקמעמב ןזוע לכב תושחול הרוחש
 םייאלקחה םידבועה תא ןותחתה־תיבב רלדס הניכ םהה םימיב .144"תיתיישעתה
 דבש ותוא למלימו־רזח דחא ןומגהו , (*'-^1111;© 81^63״) ״םינבלה םידבעה״ םשב
 ,ד ל י פ ק י י ו .׳ג .א ,הפוקת התואב רתויב־בושחה ינידמה ןלכלכה .ןוילע,ד־תייי יול

 .145"אוה ןצבק ,דבע אלו ןיר1חךב אל וניא ...הילגנא־םורדב רכיאה" :רמוא

 םידבועה לש םבצמ לע שדח רוא וציפה האובתה־יקוח לוטיבל םיכומסה םימיה
 המ ,חיכוהל םיינגרובה םינלמעותה לש םניינעמ הז היה דחא דצמ .םייאלקחה
 ינשה דצמ .תמאב האובתה־ירציימ ליבשב הנגה־יקוח םתוא לש םתנגה הטעומ
 עקרקה־יליצא ואיצוהש זעלה דגנכ ,המיחבו ףצקב ,תיתיישעתה תונגרובה החתר

 .86 'מע ,״םימייקה ןגדהייקוהב חרכהה רבדב הלאשה תריקחל״ :יראפ 142
 .213 ׳טע ,םש 143

 .62 ׳טע ,״ימואל ןוסא״ :ג נ י י ל .ס 144
 .47 'טע ,1 דיכ ,1833 ןודנול ,״הקירמאו הילגנא״ 145
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 ןוהה־רבצה לש ךילהתה

 ,םיתחשומ םינלטב־םינלצע םתוא לש היושעה םתדהא דגנכ ,תשורחה־יתבב בצמה לע
 םתואנק" דגנכו ,יתיישעתה לעופה לש ויתולבס יפלכ ,דחאכ םינפ־יאושנו בל־ירסח

 —םהיניב םיבנג םיבר :דמוא קיתע ילגנא םגתפ .תיתיישעת הקוחתל ״תיטאמולפידה
 תובר ויהש ,תרעסנ !תשעור הבירמ התוא :םנמאו .םהל עיגמה תא וגישי םירשי
 לעופה תא תלצנמ ןהיתשמ ימ :הלאשה לע טילשה דמעמב תועיסה יתש ןהיניב
 .לאמש דצמו ןימי דצמ תמאה לש התדילל תעייסמ האצמנ — רתוי ריפחמ לוצינ
 ־ברקב ןושאר ץולח היה ,ילשא דרול םימי םתוא ,ירבסטפיש ןזורה
 ,1845 דע 1844 תנשמ ,אוה שמיש ןכ לעו ,היישעתה דגנ יפורטנאליפהרביליצאה
 םילעופה לש םייח־יאנת לע "לקינורכ גנינרומ" ןותעה ייוליגב ביבח אשונ
 היה ,םילארבילה לש רתויב בושחה םיוטיב־ילכ זא היהש ,הז ןותע .םייאלקחה
 רקיע־לכ וקפתסה אל וללהו ,םידחוימ םיחילש םייאלקחה תוזוחמה לא רגשמ
 לש םג םהיתומש תא םימסרפמ ויה אלא ,הקיטסיטאטס ןתמבו םייללכ םירואיתב
 ירועיש םינתינ האבה הלבטב .עקרקה־ינודא לש םגו ורקחנש םילעופה תוחפשמ
 .לופו ןורבמיו ,דרופנלב לש םתונכשב ,םירפכ השולשב םימלשמ ויהש ,רכשה
 שיו .ירובסטפיש ןזורה לשו םקנב /ג רמ לש םניינק םה הלאה םירפכה
 שאר ותוא ,["10זז011111:011״] דס״ןןנותחתה הייסנכה״ לש רויפיפא ותואש ,ריעהל

 וסיכ ךותל בוש לשלשמ — םקנב רומאה ןודאהכ והומכ — הילגנאב םיטסיטייפה
 .הריד־רכש לש הלתמא־הנעטב ,םילעופה לש בערה־רכשמ ןוגה קלח
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 יטסילאסיפאקה רבצהה לש יללכה קדהה .23

 זוקינ־ילעפמ .המוצע הפיחד תילגנאה תואלקהה תא ףחד האובתה־יקוח לוטיב
 ,אופסמ־יחמצ לש יתוכאלמ לודיגלו תפרב־הנוזתל השדח המיש ,147לודג הדימ־הנקב

 םילבזב רבגומ שומיש ,רמיח־תמדאב שדח לופיט ,לוביזל םיינאכמ םירישכמ תסנכה
 דוביע ללכבו ,רכו הדובע־תונוכמ יגוס לכבו רוטיקח״תנוכמב שומיש ,םיילארנימ
 ,י םוי פ רמ .וז הפוקת לש םיינייפואה הינמיסמ םה הלא לכ — רתוי־יביסנטניא
 ותחפ תושדחה תונוכמה תסנכה םע •יכ ,עבוק ,תואלקחל תיתוכלמה הרבחה אישנ
 ,הבר תוריהמב ,ךלהו־לדג ינשה דצמ .תיצחמב טעמכ (תויסחיה) קשמה־תואצוה

 לכל רתוי־לודג ןוה תעקשה :היה שדחה דותמל דוסי־יאנת .טלחומה עקרקה־לובי
 ,דבועמה חטשה לדג ןמזברב .148תורוכח־ת1וח לש ץאומ זוכיר םג אליממו ,רקא

 םימוצעה םיחטשה תא ריכזהל אלב — םירקא 464.119־ב ,1856 דע 1846 תנשמ
 ליבשב םילד הערמ־תומוקמו םינפש־תורדגמ וכפהנש ,םייחרזמה תוזוחמה לש
 ופוג הז ןמזב יכ ,םיעדוי ונא רבכו .הבונת־יעפוש ןגד־תודשל ,םימסק־השעמ ,תומהב
 — שממ המדאה־ידבועל רשאו .תואלקחב םיקוסעה םישנאה לש ללמה־רפסמה תחפ

 1.163.227 דע 1851־ב 1.241.269־מ םרפסמ דרי ירה—םיליגה לכמו םינימה ינשמ

 לש םיוביר" :קדצבו ,הילגנאב יללכה םשרה ריעמ םא ןכ־לעו .1491861 תנשב
 ...היצרופורפו םחי םושב דמוע וניא ךליאו 1801 תנשמ םייאלקחה םילעופהו םירכוחה
 היצרופורפסיד לש החוכ הפי המכו המכ תחא לע — 150״תיאלקחה הבונתה יובירל
 חטשה לש ותובחרתה םע דבב־דב דציכ םיאור ונא ןאכ ;הנורחאה הפוקתה יבגל וז
 ןוהה לש םוצעה ורבצה םע ,חמדאה־תדובע לש היצאקיפיסנטניאה םע ,דבועמה
 התיה אלש המדאח־תבונת תיילע םע ,ודוביעל שדקומו עקרקה ךותל רדחומה

 ־תורורצ לש ריבכה עפשה םע ,הילגנאב המדאה־תדובע לש היתודלותב התמגודכ
 — םייטסילאטיפאקה םירכוחה לש םרשוע תואג םעו תועקרקה־ילעב ליבשב הטנרה

 תא ךכל ףרצנ םאו .תיאלקחה תדבועה־תייסולכואה לש תטלחומ התחפה הלח
 ןוטלש לשו ינוריעה הצפהה־קוש לש ,תקסופ־יתלבה ,הריהמה תובחרתהה
 ןאכלו ןאכל ךכ לכ תובורמ תודונת ירחא יכ ,רמאת ירה — רחסמה־שפוח
 יפלש ,הלאכ םיאנתב לעופה ףוס־ףוס דמעות ,[!!081101 <1180:1־101103,1י61־ט1מ]

 .היורל רשוא ול ליחנהל םיכירצ ויה [86000(1110101-1601] תונמאה יקוח

 ןבומכ ,םיזנוכס לש תוערפמ תיעקרקה היטארקוטסיראה המצעל הגישה ךכ םשל 147
 וכרטצנ םירנוחהו ,דואמ הכומנ תיברב הנידזנה־רצוא ךותמ ,טנמאלראפה תטלחה י״פע

 .לופכ רעשב תיברה תא םהל ריזחהל
 :״דקפימ״בש םירוטה ךותמ דוהיב דמוע התא םיינוניבה םירכוחה לש םתדירי לע 148
 ־ינב :רוציקב — ׳דתוחא־תב ,ותוחא ,ותדכנ ,ותב ,ויחא־ןב ,ויחא ,ודכנ ,רכוחה לש ונב״
 !שפנ 216.851 — 1851 תנשב :ונמנ הלא םירוטב .ודי לע םיקסעומה רכוחה לש ותחפשמ

 וטעמתנ םירקא 20־מ תוחפ לש חטשב הריבחה־תורצח .דבלב שפנ 176.151 קר — 1861 תנשב
 ודרי םירקא 75 דע 50 לש חטשב הריכחה־תורצח ;900־מ רתויב 1871 דע 1851 תנשמ
 ולאו .םירקא 100־מ תוחפ חטשב תורובחה ראש לכ יבגל ןידה אוהו !6370*ל 8253־מ
 םירקא 500 דע 300 לש הריכחה־תורצח :םינשה 20 ןתואב הברתנ תולודגה ת1רוכחה רפסמ
 הלעמלש הלאו !3914־ל 2755־מ ולע םירקא 500־מ הלעמלש הלא ;8410־ל 7771־מ ולע

 .582־ל 492־מ ולע םירקא 1000־מ
 .25.559־ל 12.517־מ הלע ןאצה־יעור לש םרפסמ 149

 .36 ׳מע ,"׳וכו דקפימה״ 150

559 



 ןוהה־דבצה לש ךילהתה

 לש ובצמ דואמ־דע ערוה יכ ,הנקסמ ידיל ם ר ׳ג ו ר רוספורפ עיגמ הז דגנכ
 תיצחמב ומדוק תמועל :רבכ רמאנ אל — ונא־ונימי לש הילגנאב יאלקחה לעופה
 םינשה תפוקתמ ומדוק תמועל וליפא אלא ,15־ה האמבו 14*ה האמה לש הנורחאה
 םיעורג ורוידו ותנוזתש ,תימצו — ״תימצ בוש השענ רכיאה״ יכ ; 1780 דע 1770
 חותפל ידכ וב שיש—ולש ןובשחו־ןידב ,ר ט נ א.ד ןאילו׳ג ר "ד .151רתויב
 לש ותייחמ תואצוה" :רמוא ,םייאלקחה םילעופה לש רוידה־יאנת לע — הפוקת
 טעומ םוכסב ועבקנ (תותימצה תפוקתמ יאלקחה לעופל יוניכ—11111(1)״דנייה״
 תאבומ הניא ורוידו ורכש תקפסא ...וב םייקתהל לוכי אוהש ,רשפאה לככ ,טעומבש
 אוה ןיא — רכוחה לש ויתונובשחב .ונממ קיפהל םירמואש ,חוירה ןובשחב ללכ
 .153"ביצי לדוג םה (ומויקל) םיעצמאה יכ ,םלועל איה החנהה ןכש... ,152םפא אלא

 גאוד יניאו ,םולכ יל ןיא :רמול אוה יאשר ,ויתוסנכה לש תפסונ התחפהל רשא״
 ןיא וישכעש םושמ ,ודיתעל ששוח וניא אוה.[111111111111160,!1111110111־0] םולכל
 ,םפא לש הדוקנל עיגה אוה .ומויקל תשרדנה תטעומה הקפסאה דבלמ — םולכ ול
 םאו החלצה םא ,אוביש המ אובי .רכוחה לש ויתונובשח לכ םיליחתמ הנממש

 .!54"ךכב קלח ול ןיא אוה — ןולשכ

 ,םיניירבעה לש הקוסעתהו הנוזתה יאנתב תימשר הריקח התשענ 1863 תנשב
 ינשב וסנוכ תאזה הריקחה תואצות .תירוביצ הייפכ־תדובעלו שוריגל ונודינש
 האןשה ךותמ" :ראשה ןיב ,םש רמאנ ךכו .״םילוחכ םירפס״ לש םיבע םיכרכ
 לש ןכו ,הילגנאב םיניירבעל־רהוסה־־יתבב רשא םיניירבעה תנוזת לש תקיודמ
 וז הנידמב רשא םישפחה (םייאלקחה) םילעופה לשו ,הדובעה־יתבב םינצבקה
 לכ ןוזינשמ הבוט רתוי הברה הנוזת םינוזינ םינושארה יכ ,רנחומו־רורב ...המצע
 ליגר ריסא תאמ תשרדנה ,הדובעה־תסכמ" ולאו ,155"םירחאה םיגוסה ינשמ דחא
 םוי־ריכש ידיב תישענה הדובעה ןמ ךרעב תיצחמכ איה ,הייפכ־תדובעל ןודינש
 אלכה־תיב להנמ ,תימס ןו׳ג ,תוינייפוא םידע־תורימא המכ ירהו .156"ינוניב
 םיבוט םיילגנאה אלכה־יתבב תונוזמה" :5056 ׳סמ .דיעמו־רקחנ ,גרובנידאב

 ״1116 £638301; 113,3 3#310 .693 ׳מע ,"׳ובו תואלקחה תודלות״ :ם ר ׳ג ו ר 151
 אוה .תילארבילה הלוכסאה לע הנמב סר׳גור רמ .10 'מע ,םש 13600306 3 863״£/י
 ורבע םינמז ראפמויחבשמ םתס אוה ןיא :עמשמ ,טיירבו ןדבוק לש ישיאה םדידי
 [130(13£01־ £6נ0£01"18 3011].
 ״׳1116 0031; 0£ 1116 .242 ׳מע ,1865 ןודנול .״יעיבש ח״וד .רוביצה תואירב״ 152
111X1(1 13 11X6(1 31; 1116 10^681 £08811)16 311100111; 011 \¥111011 116 0311 11^6. . . 
 £116 80££1168 0£ ג¥3£68 30(1 811611:61־ 31־6 001 03100131^(1 011 1116 £!"0111:
 £0 1)6 (161"1\ז6<1 £1־010 11130. 116 18 3 261־0 111 £31־3010$־ 03100131:1008/'
 העיגהשמ ,לעופה ליבשב הרידהירכש תא הלעמ תורידהיריכשמש ,רידנ רבד הז ןיא ןכילעו
 םושמ" לעופה לש ורכש תא תיחפמ רכוח,דש וא ;רתוי תצק חיורמ הלהש ,העומשה וינזאל

 (.םש) ".קוסיע האצמ ותשאש
 .135 ׳מע ,םש 153
 .134 ׳מע ,םש 154

 .50 ,42 דנע ,1863 ןודנול ,״ךרפיתדובעלו שוריגל סחיב ...הדעוה ירבח לש ח״וד 155
 ".ןוילעה־טפושה דרולה תאמ ריכזת" .77 ׳מע ,םש 156
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 םילעופה יכ ...איה הדבוע" :5075 ׳סמ ״.הילגנאב םיטושפ םילעופ לש םהיתונוזממ
 ".דואמ תוקוחר םיתעל אלא רשב םילבקמ םניא ללכב היט1קםב םיטושפה םייאלקחה

 תא םתוא לכלכל חרכהה ןמש הכל והשלכ םעט התא עדוי אמש" :3047 ׳םמ
 — ? םיליגר םילעופ םילכלכמשמ (!11116111161:161•) הברהב בוט רתוי םיניירבעה

 ידכ תונויסנ דוע תוסנל יוארה ןמש ,התא רובס םולכ" :3048 ׳סמ ״.ןבומכ ,אל
 הבורק אהתש ,תוירוביצ תודובעב קוסעה ריסא ליבשב הנוזת אוצמל ןיא םא ,עובקל
 ינא למע, :רמול יאשר [יאלקחה לעופה] אוה״ ...157 ? םישפח םילעופ לש םתנוזתל
 ,רתוי השק יתדבע אל םירוסאה־תיבב יתייהשכ ולאו ;םיקיפסמ יתונוזמ ןיאו השק
 .נ58״׳ןאכ דובעלמ םירוסאה־תיבב בשאו רוזחאש בטומ ךכיפלו ,עפשב לכוא יל היהו
 ־ןידה לש ןושארה ךרכל תוחפסנה תואלבטה ךותמ רבוחש ,האישה־לש־םוכיס הנהו

 .ןובשחו
 א158עובשל תונוזמה תומכ

 תומכה
 תללוכה

 דוסי-יקלת
 םיילארנימ

 דומי־יקלח
 םיליכמ םניאש

 ןקנח

 דוסי-יקלח
 ןקנח םיליכמה

 ק נ ו א ב ת ו י
 רהוסה־תיבב םיניירבע 28/95 . דבלטרופ לש 150/06 4/68 183/69

 . יתוכלמה יצב הלמ . 29/63 152/91 4/52 187/06

 . לייח . 25/55 114/49 3/94 143/98

 (לעופ) תורכרכ ןיקתמ . 24/53 162/06 423 190/82

 . רדה ...... 21/24 100/83 3/12 125/19

 . . . יאלקח לעופ .17/73 118/06 3/29 139/08

 םתנוזת בצמ רבדב 1863 תנשמ תיאופרה הריקחה־תדעו לש תיללכה האצותה
 *רועיש יכ ,רוכז .ארוקל העודי רבכ — העורג הנזה םינוזינה םעה־ינומה לש

 הדימה ןמ הטמל אוה םייאלקחה םידבועה תוחפשממ לודג קלח לש ויתונוזמ
 לכב דוחיב םירומא םירבדה ."בערדוולחמ עונמל ידכ" השורדה ,תילאמינימה
 ,דרופאטס ,סטליו ,טסרמוס ,ןואוויד ,לאוונרוק לש ןיטולחלדבייאלקחה תוזוחמה

 ר "דה רמוא — ״לבקמ ופוג לעופהש הלכלכה״ .סטרהו סקרב ,דרופסקוא
 לכוא ומצע אוה ןכש ,הלעמל הניוצש תעצוממה תומכה ןמ הבורמ — ן ו מ י י ס
 לש םתנממ... — ותדובע תא תושעל לגוסמ היהיש ,שורדש המ — ...הלודג הנמ
 לכ תא טעמכ לכוא ודבל אוה רתוי םיינעה תוזוחמבו ;ותחפשמ ינב ראש לכ
 תפוקתב םידמועה םידליה ןכו השאה םילבקמש ,תונוזמה תומכ ...ריזחהו רשבה
 רקיעבו — תוזוחמה לכב טעמכ ,םיבר םירקמב המועז אלא הניא ,ריהמה םלודיג
 םינוזינ — םמצע םירכוחה תיבב םירדה תוחפשהו םידבעה .159״ןקנח איה הרסח
 לש םתדובע" .1861 תנשב 204.962 דע 1851 תנשב 288.277־מ דרי םרפסמ .עפשב
 •"ויהיש המ ךכב םיכורכה םייוקילה ויהיו" — תימס ר״ד רמוא ״תודשב םישנה

 ".תודע־תייבג" .1! ךרכ ,םש 157
 .280 ׳םע ,תוחפסנ ,1 דיכ ,םש 153

 .275 ,274 ׳מע ,םש א153
 .262 ,261 ,238 ׳םע ״.1863 ,ישש ח״וד ,רוביצה תואירב״ 139
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 ןוההירבצה לש ךילהתה

 .,.תוסנכהב םוכס ותוא איה הפיסומ ןכש ,החפשמל הב הבר הכרב תויחכונה תוביסנב
 תא רפשל תרשפאמ איה ךכו ,הריד רכש םלשמה ,השבלהו הלענה יכרצ קפסמה
 ןוזינ הילגנאב :,דתיה וז הריקח לש רתויב~תועיתפמה תואצותה תחא .160״התלכלכ

 (**18 00מ81(161׳*^13?' ■^01*81; ^66(1״) תרכינ הדימב רתויב העורג הבזה יאלקחה לעופה
 .האבה הלבטה ךכ לע הדיעמו — תדחואמה הכלממה יקלח ראש לכב ןוזינ אוהשמ

 161:ןקנחו ןמחפב ינוניבה יאלקחה לעופה לש תיעובשה ותכרצת
 ןמחפ ןקבח

 םיניירג

 1594 46.673.. הילגנא

 2031 48.354 .סלוו

 2348 48.980 .היטוקס

 2434 43.366 .ינאלריא

 .262 ׳מע ,םש 1601
 םחלה־רמוחמ בלחה תומכמ 1/4 קר לבקמ הילגנאב יאלקחהידבועה .17 ׳טע ,םש 161
 רבכ ,רתוי־בוט ןורחאה לש הנוזתה בצמש ,וז הדבוע ,דבאלריאב יאלקחהידבועה לבקמש
 םעטהו .[19דד] תאזה האמה תישארב "דבאלריאב רוית־בוביס" ורפסב ג נ א י .א הילע דמע
 רשאו .רישעה ,ילגנאה רכוחה ןמ רתוי ינאמוה סחיב ןנוחמ ,ינעה ,יריאה רכוחהש ,טושפ
 העד ןאכ םיאפורה לכ.1דסיברעמה~ימורדה הקלח לע קר לח הלבטב רמאנש המ ירה ,סלוול
 תמצעתמו־תרבגתמ רכו הלופורקס ,תפחש תמחמ התומתה־רעשב היילעה יכ ,םהל תחא
 תקזחה" .ינועל וז הלקת םיסחיימ םיאפורה לכו * הייסולכואה לש ינפוגה בצמה ערודלוהשמ
 ךכ — תוזוחמ המכב דא ?םויל םיסנפ השימחב תבשחנ [יאלקחה לעופה לש] ותייחמ
 לש הסורפ" ".".[ןויבאויינע ומצע אוהש] רכוחל תוחפ הברהב וז היחמ הלוע — םירמוא
 טעמכו ,לנ1גאהאמ לש תוישק ידכ דע שבוימו חלוממ ...ריזחילתוק לש וא חלוממ דשב
 הלודג תומכ לבתל ידכ הב םישמתשמ ".ךכל דוע יאדכ וניא לוכיע לש השקה ךילהתהש
 ".לעופה לש םיידהצה־תדועס יהוז — םוי רחא םויו ;רימשו חמק לש ,הסייד וא קדמ לש
 רתול וילע" ,בוטרו סג ,הז םילקאבש ,ךכל לעופה ליבשב המרג היישעתה לש התומדקתה
 הנתוכ־תורוחס םייורקה הלאל רובעל ידכ ,תיבב הווטנש גיראהמ ,םיבוטה וישובלמ לע
 דחאל ,יאלקחה דבועה" .הת יורקש המל רובעלו םיפירח תואקשמ לע דת1ל וילע ןכו ",תולוז
 קלדש ,שא דיל תבשל ידכ ,ותתקבל עיגמ והירה ,םשגלו רוקל תועש דפסמ היה ןותנש

 םיכפתשמ םקילדהבו ,דחי םהב ולבגב םחפ לש תלוספו טיטש םירידכ וא לובכ םישמשמ הל
 המדא — הפצרה ;םינבאו ץוב םייושע התקבה ילתכ .תירפגו םחפ תוצמוח לש ןיגול םכותמ
 קדס לכ .בוטרו ץורפ ןבת לש המירע — גגה ; התקבה המקוהש ינפל התיהש יפכ ,הסג
 םידיחיה וידגבשכ ,ץובדופצר לע ,תפות־ןוחרס לש וז הריואבו ;םוחה לע רומשל ידכ םותס
 .וידליו ותשאו אוה ןאכ םינשי סג תופוכתו ,לכוא אוה ,ורשבדרוע יבג לע םישבייתמ
 ועבט םהילגר דציכ ,םיראתמ ויה ,הלאכ םיאתב הלילה ןמ קלה םילבמ ויהש ,םידליימ
 גישהל ידכ ריקב רוה בוקנל [!הלק הדובע] םיצלאנ ויה דציכו ,הפצרה לע רשא ץובב
 ןוזינ־יתלבח רכיאה יכ ,ודיעה ,תונוש םייהדווגרד ילעב ,םיבר םידע .םמצעל המישב טעמ
 תועפשהלו ולא תויראטינאס־יתלב תועפשהל הלילדדליל היה ןוהב (!111(161^6(1) הכלהכ
 לכ היח אל — הלופורקס־יעוגנו םישושת םישנא — רבדה תאצותל רשאו ;תורחא תובר
 ־באגידראקבו ריישנתראמראקב תילאיצוסה הרזעה ידיקפ לש םהיתורהצה .."תוחכוהב ךרוצ
 דוע הארונ הפיגמ, ,ךכ לע ףסונ ,ןאכ תמייק .םירבדדגצמ ותוא טלוב חרואב תונייצמ רייש
 חור תבשונ" .םיימילקאה םיאנתה לע [םילמ המכ] דועו "׳.םיטוידיא לש לודג רפסמ — רתוי
 האיבמ איהו ,הנשב םישדח העשת וא הנומש ךשמב הלוכ ץראה לכב הקזח תיברעמיתימורד

562 
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 דומעו דומע לכ" :תואירבה לע ולש ימשרה ןובשחו־ןידב דמוא ןומייס ר״ד
 לש הבולעה תוכיאה לעו המועזה תומכה לע דיעמ רטנאה ר״דה לש ןובשחוךידב
 עדוהו דלה ,תובר םינש הזמו .ונלש םייאלקחה םילעופה ליבשב ללכב רוידה־יאנת
 ומצעל אוצמל וישכע רתוי הברה ול השק ז ולא תוניחבמ לעופה לש ובצמ הגרדהב
 ויכרצל הברהב תוחפ אוה םיאתמ ירה רויד־םוקמ ול אצמנ רבכ םאו ,רויד־םוקמ
 וא םירשעב הבר תוריהמב וז הלקת הלדג דוחיב .םינש תואמ הז ילוא םיאתהשמ
 ריפחמ בצמל םויכ ועיגה דבועה לש רוידה־יאנתו ,תונורחאה םינשה םישולשב

 ,םירקממ ץוח — העתפה ידכ דע ,הז ןיינעב אוה עשי־רסה .רתויב הבורמ הדימב

 אצמי םא .הלמחבו החילסב ותא גהנתהל ןוכנל םיאצומ ותדובעמ םירשעתמש הלאש

 היהי גישיש הז םוקמ םא ,• ודוביעב וקלח תא ןתונ אוהש עקרקה לע רויד־םוקמ

 ידכ הב שיש ,הניגל ןטק חטש םג לבקי םא !םיריזחל ריד וא םדא־ינבל ןכשמ
 םלשל ותלכיבו ותונוכנב םייולת םניא הלא לכ — ותקוצמ ץחל תא ךכ לכ קיתמהל

 ,שומישב םה םייולת אלא ,שקבמ אוהש עונצה רוידה דעב םיאתמ הריד־רכש

 ־תוח היהתו .םה םנוצרכ םניינקב תושעל םתוכזב שמתשהל ןוכנל םיאור םירחאש

 ־יתב לש םיוסמ רפסמ םיקהל שי יכ עבקיש קוח ןיא ,היהת רשאכ הלודג הריכחה
 ול ריאשיש קוח םוש ןיא ףאו ן םילעופל (םיחונ חריד־יתב ןכש לכ אלו) הריד
 םשכ שממ ותוצירחל הקוקז איהש ,המדא התוא לע תונטקבש־הנטק תוכז לעופל

 םיינזאמה ףכ תא ולקשמ דבוכב עירכמ לפת םרוג דועו ...םשגלו המחל הקוקז איהש
 סמהדולטה תוכזו הבישיה־תוכז רבדב ויתונקת לע םיינעה קוח לש ותעפשה ...ודגנ

 ,ךכב יפסכ ןיינע תניינועמ הליהק לכ חז קוח לש ותעפשהב .162[םיינעה תבוטל]

 :הלוח .דער וז ןכש .םומינימ ידכ דע הימוחתב םירגה םילעופה רפסמ תחפויש

 ופא־תעיזב דבועה לעופל תדמתמו החוטב תואמצע תונקהל תחת ,תיאלקח הדובע

 תולדו ;תולדל ליבומה ,רצק וא ךורא ,בוביס בורה לע הכותב תללוכ ,ותיב ינבלו

 הלטבא לכו ,הלחמ לכש דע ,בוביס ותוא לכ ךשמב ךכ לכ הילא בורק דבועה וז

 לש תובשייתה לכ ךכו — הליהקה תרזעל דימ קקזהל ותוא הפוכ ,הקוסעתב תיערא

 םירידנ םיצע .םירהה־תודרומ ינפ לע רקיעב םיקרפתמש ,םיפטוש םימשג ימרז היתובקעב
 תלטונ תוחוד,ד־תרעס ירה ,םינגומ םיצעה ןיאש תומוקמבו ;םינגומ תומוקמל טרפ ,ןאכ
 ךותב תופוכת םיתעל וא ,יהשלכ רה־תגרדמ לצב תוסוח ללכ ךרדב תותקבה .הרוצ לכ םהמ
 רתויב־הריעזה ןאצה אלא םייקתהל תולוכי ןניא הערמה־תודש ינפ לעו !הבצחמ וא עקב
 ןאגרומאלג לא ,חרזמבש תורכמה־תוזוחמ לא םירבועו םידדונ םיריעצה ...תוימוקמה תומהבהו
 םילוחה־תיב םג איהו ,םירוכה־תייסולכוא לש התייבר םוקמ אוה ריישנתראמראק ...תואמנומו
 :דיישנאגידראקב ,הנה ״.ישוקב אלא הרפסמ תא םייקל הלוכי הייסולכואה ןיאש ןאכמ .הלש

1861 1851 

 . . םירכז . . 45.155 44.446

 . . תובקנ . . 52.459 52.955

97.401 97.614 

 ,1865 ןודנול ,״1864 יעיבש ח״וד .רוביצה תואירב״ב רטנ אה ר״ ד לש ןובשחו־ןידה)

 (.ךליאו 502—498 ׳מע
 ־ינוקית יכ ,ןויסנה ךותמ ועדייו וריכי טעמ־דוע .קוחה תצקמב רפוש 1865 תנשב 102

 .וליעוי אל הלאכ יאלט
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 ןוהה־רגצה לש ךילהתה

 ...הלש םיינעה־יסמ ליבשב תטלוב תפסות תשמשמ הליהקב תיאלקח הייסולכוא
 ־יתב ויהי אל םתזוחא תמדא לעש ,טילחהל קר םיכירצ ...163םילודגה תוזוחאה־ילעב
 .םיינעל תוירחאה תיצחממ השעמל תורוטפ תואצמנ םהיתוזוחאו ,םידבועל הריד

 לכויש ,ילגנאה טפשמה לשו תילגנאה הקוחה לש םתנןבמ הז היה הדימ וזיאב
 ,עקרקה ינודאש ?אוהש־לכ גייס אלל הז גוסמ עקרקה לע תולעב שוכרל םדא
 ךרדכ המדאה ידבועב גוהנל תושרה ול אהת ,"ונוצרכ וניינקב השוע אוהש" ךות
 חבותהל ןכומ ינא ןיאש ,הלאש וז — ותמדא לעמ םשרגל לכויו ,םירכנב םיגהונש
 גהונ אוה .דבלב הכלהל םייק וניא בוש ...םישוריג לש הז (ףקות) םנמאו ...הילע
 יאנתב עירכמה ירקיע םרוגכ ...ררוש אוה — ,רתויב־לודג הדימ־הנקב השעמל
 לע ךמתסהל יד ירה ,וז הלקת לש הפקיהל רשאו ...תיאלקחה הדובעה לש רוידה
 רשע ךשמב יכ ,(הלעמ אוה) !ןורחאה דקפימה ךותמ רטנאה ר״ד םכיסש ,רמוחה
 תובורמה תושירדה ףא לע — םיתבה תסירה הדמתהב התברתנ ,תונורחאה םינשה
 ,אצמנו ?הילגנאבש תונוש תורייע וא תוליהק 821־ב — םינודנה תומוקמב םיתבל

 ןהבש תוליהקב םיבשות־אל ,ונייה) םיבשות־אל תויהל וחרכוהש םישנאה דבלמש
 ,הייסולכוא רתוי 51/3%'ב 1861 תנשב תורייע וא תוליהק ןתוא וטלק ,(םידבוע םה
 לש הז ךילהת עיגמשמ ...414%,־ב תחפש םירוגמ־חטש ךותב ,1851 תנש תמועל
 ־רפכ — רטנאה ר״ד רמוא ךכ — איה האצותה ירה ,ומויסל הייסולכואה־לודלד
 ןיאו ,םיטעומ אלא םהמ וראשנ אלו םיפירצה וב ותחפש,(8110ווז-ע1113£6) הנארל
 םישמש — ,דיצ־ירמושכ וא ,םיננגכ ,םיעורכ םישורדה םישנאל אלא םהב רודל תושר
 דוביעל המדאה ךא .164םדמעמ יפלכ לבוקמכ ,הבוט תוגהנתהמ םינהנה ,הלא םיניקת
 ,עקרקה־לעב לש וירייד םניא ךכב םיקוסעה םילעופה יכ ,אצמנ הנהו ?הקוקז איה

 םוקמ ,ןילימ 3 לש קחרממ ילוא ,הביבסבש םיחותפה םירפכה דחאמ םה םיאב אלא
 םירפכב תהיפירצ וסרהנש רחאל ,דפסמ־ןיאל םיריעז םיתב־ילעב ידי־לע וטלקנש
 םידיעמ ,וז האצות תארקל םינופ םיניינעהש םוקמ לכ .הביבסב דשא םירוגסה
 ןווינה לע ,ןוקית אלל בולעה םבצמב ,םידמוע וראשנש םיפירצה תופוכת
 לכ .יעבט םרה לש תונוש תוגרד םהב תורכינ רבכו םידמוע םה הנה .םהל ןמוזמה
 ידמל תופוכתו ,ומצעל הרכשל לעופל ול םישרמ ,תדמועודומייק גגה־תרוקש ןמז
 ותוא לבקי אל םלוא .הנוגה הריד דעב ומכ ריחמ םלשל ךרטצי וליפאו ,ךכל חמשי

 ־ילעב םא ,םה (01086■7111^68) םירוגס םירפכ :ואוביש םירבדה תנבה םשל 163
 (0ק611 ¥1113,^68) םיחותפ םירפכ ;םידחא וא דחא לודג יעקרק־ןודא — םהבש תועקרקה

 'ירספס םילוכי ,םינורחאה תומוקמב ,ןאכו .הברה םיריעז םילעב ידיב הנותנ םתמדאש ,םה
 .רויד־יתבו םיפירצ םיקהל ןיינב

 םירפכל המודב ,חושממ לכ וב ןיא לבא ,האיו האג והארמ — הז גוסמ הןארל־רפכ 164
 — ןאצה־העוד וליפא ןורחאה ןמזב .םירק לא ,דעסמ תעב היינשה הניראתאק םתארש
 יוצמ וארובראה־טקראמ דיל ,לשמל .ולא [8110זע ע!113£68] הוארל־סירפכמ ותוא םישרגמ
 .דבלב דחא םדא לש ותדובעל אלא קוקז וניאש ,ךרעל םירקא 500 לש ןאצ־לודיגל־קשמ
 ם־אנה הערמה־תואנ — הלא םיבחרנ םיחטש ינפ לע םיכורא םיכלהמ דליל דרטצי אלש ידכ
 ול ופיסוה וישכע .ופוג קשמה ךותב ףירצ לבקמ העורה היה — ןוטפמתרונו רטסייל לש
 ןמ קחרה ומצעל שפחל וילעש ,רויד ליבשב — רשע־השולשה — גניליש דוע ורכש לע

 .חותפה רפכה דותב ,קשמה
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 יטסילאטיפאקה רבצ,דה לש יללכה קוחה .23

 ,דז ,ומצע ריידה תושעל לוכיש ,דממ ץוח - ןוקית םוש ,תיבה־קדב םוש ,דסחמ
 יואר־יתלב — ןיטולחל רוידל יואר־יתלב ףוס־ףוס השענשמו .וסיכב הטורפ ןיאש
 אלא ןאכ ןיא ירה—רתויב הבולעה־,דכומנה הגרדמה ןמ תימצ ליבשב וליפא רוידל
 דועבו .םיינעל־סמה ימולשתב אתרופ־הלקה אובת דיתעבו ,דחא סורה ףירצ דוע
 לודלד ידי־לע ,םיינע,ד־יסממ וז ךרדב םיטמתשמ םיאצמנ םילודגה שוכרה־ילעבש
 רתויב־םיבורקה רפכה וא הרייעה — םחוקיפל םינותנה ןיעקרקמה לע הייסולכואה
 לש ותועמשמ םלואו /רתויב־םיבורקה, יתרמא ;םישרוגמה םילעופה תא םיטלוק
 תדובע תא וב השוע לעופהש ,קשמה ןמ ןילימ 4 וא 3 לש קחרמ םימעפל הז יוטיב
 ךלהמ םוי־םוי ךליל חרכהה תא םויה־תדובע לע ףיסוהל לעופה ךרטצי ךכו .ומוי
 תדריש דבלבו — הדובעה ןונ םולכ אלו וז הכילהב ןיא וליאכ — ןילימ 8 וא 6
 התואב איה ףא תישענ ,וידליו ותשא ידיב תישענה קשמ־תדובע לכו .וקוח םחל תא
 ןיינבה־ירספס .םוקמ־קוחיר ותוא וילע ליטמש ,הערה לכ ןיידע וז ןיאו .אתועיר
 ,רשפאה לככ הריתי תופיפצב ,םימיקמ םה ןהילעו ,עקרק תומא חותפה רפכב םינוק
 הלא םיבעתנ םירויד־םיריד ךותבו .תרחא היינב לכמ רשפאה־לככ תולוז תורואמ
 ־םיעורגה םינמיסה ןמ המכ םהב אצומ התא ירה ,חותפה ףונל םיכומס וליפא ,וללה)
 םייאלקחה םילעופה םיפפוטצמ — (רתויב םיעורגה סירעה־תומשזנב רשא רתויב
 ררוגתמ לעופה םא וליפא יכ ,חינהל ךירצ התא ןיא ינשה דצמו ...165הילגנא לש
 המדיש יפכ ,ללכ ךרדב םינוגה ורויד־יאנת ויהי ,ודי לע תודבועמה תומדאה לע

 וליפא .תיביטקודורפ הדובעו תוצירח לש םייח ,וייחב ךכל יואר אוהש ,ךל
 ־עורגה גוסה ןמ היהי ...לעופה לש ופירצש לוכי ...םינזורו םיכיסנ לש תוזוחאב
 ידמל הפי איהש־לכ תפר יכ ,םירובסה תועקרק־יעוש שי .ראתל רשפאש רתויב
 ותא ולהניש ,ךכב ןויזב םיאצומ םה ןיא ןכ יפ לע ףאו ;ותחפשמו םילעופ ליבשב

 םייונב (דימת םישודגודניפופצ ןבומב םהש ,םיחותפה םירפכה ךותב) םילעופה יתב" 163
 ןיינב,ד־לעבש ,עקרקה־תדבכ לש תינוציקה הפשה דיל םידמוע םיתבה־ירוחאו ,תורוש־תורוש
 דצמ אלא — ריוא אלו רוא אל הלא םיתבל םהל ןיא הז םעטמו ;וניינקב התוארל יאשר

 וא ,רפכב הריבה־גזומ תופוכת םיתעל (.135 ,טע םש ,ר ט נ א ה ד ״ ד לש ח״ודה) ״.תיזחה
 ,ומצעל ינש ןודא וב אצומ יאלקחה לעופה הזכ הרקמב .תוריד־ריכשמ םג שמשמ ,ינונח,ד
 ,עובשל גניליש 10 רכתשמה ,יאלקחה לעופה״ .וחוקל םג תויהל אוה בייח .רכוחה דצב
 הריעזה ותנמ :ינונחה לש ויאנת יפל תונקל ץלאנ ...הנשל הריד־רכש ש״יל 4 ול םיכנמש
 םיחותפ םירפכ םתוא ,םנמאו (.134 ׳מע ,םש) ״.רכיש ,תורנ ,ןובס ,חמק ,רכוס ,הת לש
 תותקבה ןמ המכ .הילגנאב יאלקחה ןויראטלתפה ליבשב "ןישנוע־תובשומ" םישמשמ
 דבועה .הביבסה ןמ יחרפ־יחרוא לש ףוספסאה לכ םכרד רבועש ,שממ הינסכא־יתב תושמשמ
 תרהטו חורה תומילש םמצעל רומשל ועדי רתויב־םימהוזמה םיאנתב םגש ,ותחפשמו יאלקחה
 וטושפ ,ןוימטל םיכלוהו םינוונתמ םה ןאכ — שממ םיסנ־השעמ :תובורק םיתעל — יפואה
 ,תועיבצב ,םייפתכ בברשל םיליצא,ד־םיקוליישה ןיב אוה הנפואבש־גהנמ :יאדו .ועמשמכ
 ,הפי־הפי םיעדוי וללה .םיחותפה םירפכהו םיריעזה םיתבה־ילעבו ןיינבה־ירספס תא תונגלו
 ,"םיחותפה םירפכה" תא םלועלדניאיבמה םה ,םהלש "הןאדל־םירפכה״ו "םירוגסה םירפכה" יכ
 ,םיריעזה םיתבה־ילעב םלועב ויה אל וליא" .םייקתהל םינושארה ולכוי אל םינורחאה ידעלבו
 םה ןהב תווחה ךותב םיצעה תחת ןולל ,לודגה םבורב ,םייאלקחה םילעופה םיכירצ ויה
 לכב תמייק — ״םירוגס״ו ״םיחותפ״ םירפכ לש — וז הטיש (.135 דנע ,םש) ״.םידבוע

 .הילגנא לש החרזמ לכבו [1^1(113,11(18] הנוכיתה הילגנאבש תוזוחמה
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 ןוהה־רבצח לש ךילהתה

 אלא וז ןיאש רשפאו .166הרידה־רכש ןיינעב רשפאה לככ השק יקסע ןתמו־אשמ
 ,אסיכ־תיב אלל ,שא ליבשב חא אלל ,דחא ןוטיק אלא הב ןיאש ,העוער התקב
 עשי־רסח לעופה ךא ;קרי ןג אלל ,רובה יממ ץוח ,םימ־תקפסא אלל ,חתפנ ןולח אלל
 ,..(לי 1!61יז111883.1100116!ו10י/31.4018)תודריט לוסיחל םיקוחהו ...וז הלקת לומ אוה
 וילעש ,גוס ותואמ םיפירצ־ילעבב יולת םאולימש ."דבלב תותמ תויתוא אלא ...םניא
 תונומתה ןמ דרפיהל ונילע הבוח ...ותריד תא (לעופל) ול ריכשמה הז הנמנ
 תונפהלו ,רשויהו קדצה ןעמל — ללכה ןמ תואצוי אלא ןניאש — רתוי־תוביהרמה
 המילכו־הפרח ןהש ,ןלקשמ דבוכב תועירכמה תודבועל ונבל־תמושת תא בוש
 לכ ףא לע — םא ,תמאב העוז ררועמ םירבדה־בצמ םנמאו .תילגנאה היצאזיליביצל
 ־םילכתסמ לש תפתושמה םתנקסמ — םויכ רוידה לש )תוכיא רבדב תוחכוהה
 הלקת אלא הניא תורידה־יתב לש תיללכ תועירג התוא וליפא יכ ,איה םיחמומ
 םינש הז הנה .תומכה תניחבמ תורידב רוסחמ לש וזמ ךורע־ןיאל חפוחד־תוחפ
 אל הקימעמ הגאדל אשונ םיירפכה םילעופה תורידב הריתיה תופפוטצהה .דתיה
 ־ינב ליבשב אלא ,תיראטיגאס הניחבמ ללכה תבוטב םיניינועמה םישיא ליבשב קר
 לש ןתוטשפתה לע ועידוהש ימ לכ ירהש .רסומו תוניגה לש םייחל םיגאודה םדא
 םירבדב — שגדהו־רוזח ,ושיגדהו ודמע ,םיירפכה תוזוחמב תוקבדימה תולחמה
 ,תערכמה תובישחה תא — םיפיטוארטסכ םילצלצמ םהש ,ךכ ידב דע םיינוגדח
 הלחמ וזיא דעב רוצעל םיסנמש ןויסנ לכ התעפשהבש ,הריתיה תופפוטצהל תעדונה
 ,םימעפ המכו המכ ,חכוה ףאו .ןיטולחל יוכיס לכ לוטנ דיקפת אלא וניא תקבדימ
 ירה ,רפכה־ייח ךותמ תועבונ ןהש ,תואירבל תופיה ,תובורמה תועפשהה ףא לע יכ
 הלחמה לש התוטשפתהל ךכ לכ תעייסמ איהש דבלב אל הריתיה תופפוטצהה
 ומישאהש הלאו .תקבדימ הניאש הלחמ לש התווהתהל תעייסמ םג אלא ,תקבדימה
 לע הקיתשב ורבע אל ,תירפכה הייסולכואה ברקב הריתי תופפוטצה לש הז בצמ
 ותליחתמ היה ןותנ [םילכתסמה לש] םניינע רקיעש םירקמב םג .תפסונ הלוח־הער
 לש ויסחי־וידדצ ראשל ,חרכה ךותמ טעמכ ,ושרדנ תופוכת ירה ,תואירבה־יקזנל קר
 םיאושנ ,םינימה ינשמ םירגובמ יכ ,תופוכת שחרתמ דציכ ,ךכ לע וארהשמ .ןיינעה
 ולעה ירה — םירצ תונוטיקב דחי (111ג<1<11611) םיפפוצמו־םיפופצ םיאצמנ ,םייונפו
 תעגפנ אהתש חרכהה ןמ םדי לע םיראותמה םיאנתב יכ ,הנקסמה תא םהיתואצרה

 תא ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,ומצעל חיטבמ ...(עקדקה־ינודא וא רכוחה) קיסעמה" 166
 ונממ לבקמו עובשל גניליש 10 לש רבשב ןכסמ לעופ ותוא קימעמ אוה !לעופה ןמ ויחמ
 עיגמ וניא תמאב ישפחה קושב םייוושש ,םיתב דעב הנשל ש״יל 5 וא 4 לש הריד־רכש

 רמול אוה לוכיש ,תיבה־לעב לש וחוכב םייקתמ יתוכאלמה םכרע ךא !ש״יל 20 ידכ וליפא
 לבקתש אלב ,תרחא תוריכש ךמצעל שפחו ךל — אלו ;יתיבב שמתשהל ךילע, :[לעופל]
 ־תליסמ ליבשב םיספ תחנהב דובעל ךליל — ובצמ רפשל םדא הצור ...דשוי־תדועת ינממ
 ךילע, :ותזרכהב חוכ ותוא בוש דמועו ןכומ ירה — הבצחמב הדובעב ליחתהל וא ,לזרבה
 ;דחא עובש לש תמדקומ העדוהב ׳דל־דל — אלו !הז דומנ רכש־רעשב יליבשב דובעל
 םילדגה ,דמדאה־יהופת דפב לכותש המ גישהל לדתשהו ,(דל שי םא) דייזח תא ךתא חק
 ףידעמ אוה ירה ,תאז תשרוד (רכוחה לש וא) תיבה־לעב לש ויניינע־תבוט םאו ,.דנגב
 :רטנאה ר"ד) ".תורישה תא בזע לעופהש לע שנועכ לדגומ הויד־רכש עובתל םימעפל

 (.132 ׳מע ,״1864 .יעיבש ח״זד .רוביצה תואירב״
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 יטסילאטיפאקה רבצהה לש יללכה קוחה .23

 *."7■תושק רערעתהל אלא הלוכי הניאש טעמכ תוירסומה ףאו ,תועינצה דימת
 לע ותאצרהב — דרוא ר״ד ריכזמ ילש ןורחאה ןובשחו־ןידל חפסנב ,לשמל
 וויירגנייוומ םשל אב ךאיה — דיישמאהגניקוב זוחמב רשא גניווב תחדקה תוצרפתה
 דוע םע דחא רדחב היה ןשי ותלחמל םינושארה םימיבו ,תחדקב הלוח דחא ריעצ
 ךשמבו ,םהמ םישנא המכ וז הלתמ הפיקתה תועובש ינש ךשמב .םישנא העשת
 יווראה ר״ד ../תמ דחא שיאו ,העשתה ןמ השימח תחדקב ולח םיטעומ תועובש
 םייטרפה האופרה־יקסעב ,הפיגמה ימיב גניווב רקיבש ,,גדמ ש״ע םילוחה תיבמ
 ,תחדקב העוגנ ,הריעצ השא, :ןובשחוריד ותוא חורב קוידב העידי יל רטמ ,ולש

 יגש םגו ,רזממה הדלי םגו ,המאו היבא םג וב ונשיש ,רדחב הלילב התיה הנשי
 10 לכה ךםב —המע הרזממ־הדליו תחא לכ ,היתויחא יתש םגו (היהא) םיריעצ

 ,168״,תושפנ !3 ופוג רדח ותואב ונשי ןכ ינפל םיטעומ תועובש .תושפנ

 תוזוחמב קר אלו ,םייאלקח םילעופ לש םיפירצ 5375 קדבו רקח ר ט נ א ה ר ״ ד
 םיפירצ 5375 םתוא ןיב .הילגנאבש תוזוחמה לכב אלא דבלב זיטולחל־םייאלקחה
 םירדח 2 ינב 2930 ,(םירוגמ־רדח םג תופוכת שמיש הז) דחא ןוטיק ינב 2195 :ויה
 רמח־יחרפ לש רצק רחבמ ןאכ איבהל ינירהו .רתויו םירדח 2 ינב 250ר ,דבלב

 .תוזוחמ רסירתב

 .ריישדרופדב .1
 הברה םג שיו ;ובחר לגר 10*כו וכרא לגר 12־כ — תוטימ־רדח :תרווגנילטסר
 לש הציחמ ידי־לע ,תופוכת תקלחנ תחא המ1ק תב הנטקה התקבה .הלאמ םינטק
 6־ר לגר 5 והבוגש ,חבטמב תחא הטימ תדמוע תופוכת ;םינוטיק ינשל ,םישרק

 ־יתב תא םמצעל תונבל םיבייח םיריידה .הנשל ש״יל 3 הריד־רכש .םי׳צגיא
 דימ ,אסיכ־תיב דחא הנבשמ .דבלב רוחה תא אלא ןתונ תיבה־לעב ןיאו ,תוארחמה
 — ןוסדרא׳ציר תחפשמ וב הרדש ,דחא תיב .םינכשה לכ וב םישמתשמ םיליחתמ

 התלמשכ שממ ,םיננבוגמו־םיחפנתמ ,דיס־תוריק ,ויתוריק" .והומכ ןיאמ היה הפי
 ז ינונבג — ינשה וקלחו ,ירורעקש ריקה־גלזמ לש דחא קלח .התדיק םע תרבג לש
 .ליפה קדחל המוד ,ץעו טיטמ םוקע רוניצ ,הנשעמה — !אדג־שיב — אקוד ןאכו

 — תונולחהו תלדה .הלילח לופתו רערעתת אל הנשעמהש ,ןעשמ שמיש ךורא טומ

 רתוי ואצמנ םהמ העבראב קר ,קדובה םהב רקיבש ,םיתב 17־מ ".םהל ןיועמ־תרוצ
 תוטימ־רדח ינב (00*8) םיפירצה .ויה םיפפוצמו־םיפופצ וללהו ,דחא תוטימ־רדחמ
 .רכו ,םידלי השש םע םיאושנ גוז ,םידלי השולשו םירגובמ השולש םהב ונשי — דחא

 תויחאו םיחא ליבשב ליכשמ־רקחםל אשונ םיווהמ םניא םיריעצ םיאושנ לש תוגוז" 167
 ירה ,תואמגוד ןייצלו םושרל רוסאש יפ לע ףאו ;(.דניש־רדח ותואב םינשיה) םירגובמ
 — תוומ םימעפלו םיבר םידוסי יכ ,הרעהה תא קידצהל ידכ םיקיפסמ םינותנ ןורכזה לע םילוע
 (.137 ׳מע ,םש ,ר ט נ א ה ר ״ ד)״.תוירע־יוליג ןוועב תופתתשמה םישנה לש ןקלח תנמ הנה
 ,ןודנול לש רתויב־תועורגה תונוכשב שלב תובר םינש שמישש ,תירפכה הרטשמה רבח
 יתיאר אל םלועמ — ןלצא השובה־רדעיהו ןתופיצח״ :רומאל ,ורפכבש תורוחבה לע רפסמ

 ־םיעורגה ןודנול־יקלחב שלבכ ידיקפתו הרטשמב יתדובע לש םינש המכ ךשמב םתמגודכ
 ".דחא רדחב םינשי לכה — תובאו תוהמא ,םילודג תונבו םינב ,םיריזחכ םח םייח ...רתויב

 :(.155 ׳םמ ,77 ׳מע חפסנ .1867 ןודנול ״.ישש ח״וד .םידלי תקסעהל הדעוה״)
 הליאו 14—9 ׳מע ,״1864 .יעיבש ח׳דד .רוביצה תואירב״ 368
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 ןוהה־דבצה לש ךילהתה

 לש הדובע־רכש ; ש״יל 5 דע 4 ,הריד־רכש לש םיהובג םירועיש :ןוטנאד
 *ימדב הרידה־רכש תא םלשל םדיב הלעיש םיווקמ םה .עובשל םיגניליש 10 םירבגה
 רפסמ לדגי ןכ ,הרידה־רכש רתוי לודגש לכ .שקהדועילקב החפשמה לש התדובע
 םיבשויה ,םירגוב השש .ומולשתב דומעל ולכויש ,דהי רבחתהל םיסונאה םישנאה
 תיבה .םיגניליש 10־ו ש״יל 3 הז דעב םימלשמ ,דחא ןוטיקב םידלי העברא םע דחי
 3 דעב רכענ — ובחר לגר 10־ו תיזחב וכרא לגד 15 — ,ןוטנאדב רתויב לוזה
 ךומסב .תוטימ־ירדח ינש וב ויה ,וקדבנש םיתבה 14 ןיבמ ,דחא תיב קר .ש״יל
 תשמח ;״ינוציחה ריקה דצל םהיכרצ תא םישוע ויה וירייד״ש ,תיב דמוע רפכל
 רגסנ ,דחא רוח ,תיבהדותפ !ןובקר בורמ ולכאנ תותלדה לש םינותחתה םי׳צניאה
 תא םירגוסש רחאל ,םינפבמ הריתי תוזירזב תומרענה ,תודחא םיניבלב הלילב
 הכלה ,התרגסמו התשמש לע ,ןולחה תיצחמ .תלצחמ תכיתח וילע םילותו חתפה
 ןוטנאד ןיא .םידלי 5*ו םירגובמ 3 םיפפוצמ ,םיטיהר אלב ,הז תיבב .רשב לכ ■ןרדב

 ."דייווסלגיב דוגיא" לש םיבושייה ראש לכמ העורג

 .ריישקרב .2
 (תחא המוק לעב ףירצ — 001) ״טוק״ב םיבשוי ויה 1864 ינויב :םהניב
 .תמדא תלחמב הלוח התדובע־םוקממ תבה הרזח הנהו .םידלי העבראו ותשאו שיא

 םהילא ארקנשכ ,סופיטב ויה םילוח דחא דליו םאה .תמו הלח דחא דלי .התמ איה
 תוארל היה רשפא ןאכ םלוא ;תיבל ץוחמ םינשי ויה דחא דליו באה .רטנאה ר״דה
 ויה םילטומ בולעה רפכה לש ףפוצמה קושב :דודיבל הגאדה לש ישוקה לכ תא
 — .ה לש ותיב דעב רכשה — .םתסיבכל וניתמהו תחדקה־עוגנ תיבה לש םינבלה

 דחא תיב .םידלי הששו ותשאו לעב ליבשב ידיחי תוטימ־רדח ;עובשל גניליש
 !1בחר לגר 7 ,וכרא םי׳צניא 6*ו לגר 14 — (עובשל) םיסנפ 8 דעב רכשומ
 דבלמ ,חתפ וא תלד אלבו תונולח אלב תוטימה־רדח ;והבוג לגר 6—חבטמה
 ייתונב יתש םע דחא שיא ןאכ רג רצק ןמז ינפל .הניג אלב ,ןורדסמה לא חתפה
 תחא לכ .ןורדסמב — תורוחבה ,הטימב ונשי ונבו באה !רגובה ונב םעו תולודגה

 הרוחב הכלה ךכ־רחא ;ןאכ הרד התיה החפשמהש ןמז לכ ,הלשמ דלי םע ןהמ
 .התיבה הרזח בושו ,םש תדלל הדובעה־תיבל תחא

 .ריישזנהגניקאב .3
 דע 130 ןאכ ויה םינסכאמ — םירקא 1000 לש המדא־חטש לע — םיפירצ 30
 תיב 36 הב ויה 1851 תנשב ;םירקא ףלא תללוכ םהנדיירב תליהק .תושפנ 140
 תצקמב הוושוה םינימה ןיב הז ןויווש־יא .םישנ 54־ו םירבג 84 לש הייסולכואו
 םירבגה רפסמ לדג םינש 10 לשמב .םישנ 87ר םירבג 98 הב ויהשכ ,1861 תנשב

 .1דב םיתבה רפסמ תחפ םייתניב ךא .33־ב םישנה רפסמו 14־ב

 ,הבורמ םיתבל השירדה ;האנ ןונגסבו שדחמ הנבנ הנמיה לודג קלח :ואלסניו
 םיסנפ 3־ו גניליש דע דחא גנילישב םירכשומ דואמ־םיבולע םיפירצ ןכש ,הארנכ

 .עובשל

 ןמ 20% וסרהו ,הייסולכואה יוביר םע ,עקרקה־ינודא ודמע ןאכ .ןטיא־רטואוו
 :לאשנ ,ותדובע םוקמל ךרעב ןילימ 4 תכלל סונאה ,ןכסמ■ לעופ .םימייקה םיתבה
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 יטסילאמיפאקה רבצהה לש יללכה קוהה .23

 ורהזיי םה ,אל" :רמאו הנע אוה *םוקמ בוריקב סס* אוצמל לוכי וניא םולכ
 ".הלודגה יתחפשמ םע ינומכ שיא תיבה ךותל סינכהלמ דואמ־־דואמ

 4־ו םירגובמ 4 םירד וב ,דחא תוטימ־רדח :ואלסניו דיל ,דנא־םרקניט
 .םי׳צניא 5ד לגר 6 הנוילעה הדוקנב והבוגו ,לגר 9 ובחר ,לגר 11 וכרא — םידלי
 — והבוג םי׳צניא 10־ו לגר 5 ,ובחר לגר 9 ,וכרא םי׳צניא 3־ו לגר 11 רחא ןוטיק
 שורדשמ תוחפ חטש הל היה הלאה תוחפשמה ןמ תחא לכ .תושפנ שש היה ןסכאמ
 התיה אל תיב םושב ,דחא ןוטיקמ רתוי היה אל תיב םושב .ךרפ־ריסא ןיירבעל
 4־ו דחא גניליש — הריד־רכש * תואיצמה־תרקי — םימה תקפסא * תירוחא תלד

 10 חיורהש החא שיא קר היה וקדבנש םיתבה 16־ב .עובשל .ליש 2 דע םיסנפ
 םיאתמ ,הלעמל םירכזומה םירקמב םדא לכל קנעוהש ריואה־יאלמ .עובשל גניליש
 לגר 4 לש זגראב דחא הליל רגסנ ילמליא ,םדאל תנתינ התיהש ריואה־תומכל

 .עפשב ימצע־יעבט רורויא תוקינעמ תונשיה תורואמהש ,ןבומ ךא .תובקועמ

 .רייש׳גדירבזנק .4
 ןיאש ,רתויב םיבעתנ םיריד־םיפירצ .דב שי .םינוש םילעבל תכייש ייגנילבמג
 שואידועיגכ ,תוומ־תופייע" .שק־תעילקב םיקוסע םיבר .םוקמ םושב םתומכ
 ליבשב לואש־ייוניעל תכפוה זכרמבש הבוזעה .ייגנילבמגב וררתשה — ״המהוזל
 -ינודא .םיעטקדניעטק םיכלוהו־םיברחנ םיתבהש םוקמ ,םורדו ןופצ ,םוקמה יווצק

 םירועישה .הז בולע ןקמ הפי־הפי םד םיזיקמ ,םוקמב םיבשוי םניאש ,תועקרקה
 םירקמ ינשבו החא ןוטיקב תופפוצמ תושפנ 9 דע 8 *דואמ םיהובג הרידה־־רכש לש

 .םיינש וא דחא דלי דחא לכלו םירגובמ 6 החא ןוטיקב ויה םירד

 .סקסא .5
 םיפירצה תוטעמתהו ןיסולכואה תוטעמתה תכלוה הז זוחמבש תוליהק הברהב
 ,םיסולכואה תוברתה ינפב סירת םיתבה־תסירה השמיש אל תוליהק 22־ב ךא היב־די
 ."םירעה לא הדידנ" םשב םוקמ לכב התע םיחיכשה ,םיחוליש םתואל המרג אלש וא

 ,םיתב 145 הב ודמע 1851 תנשב דוע — םידקא 3443 החטשש ,והגנירגניפ תליהק
 וחילצהש אלא דוע אלו ,םשמ תאצל וצר אל ןיסולכואה םלוא ,110 קר 1861־ב ולאו
 61־ב שפנ 252 ובשי 1851 תנשב םגרק־ןדסזנרב .הלא םיאנתב םג םרפסמ תוברהל

 1851 תנשב — ןדליסאבב .תיב 49־ב שפנ 262 ופפוטצה 1861 תנשב ולאו ,םיתב
 שפנ 180 ובשי ,םינשה ר1שע ץקמו ,םירקא 1827 לע םיתב 35־ב שפנ 157 ובשי
 ,ןדסמר ,ןדליסאב ,דרופדיו /גדירבנראפ־תואס ,והגנירגניפ תוליהקב .תיב 27־ב
 תנשבו ,םיתב 316־ב םירקא 8449 לע שפנ 1392 ובשי ,1851 תנשב — סגרק־ןדסמר

 .םיתב 249־ב שפנ 1473 ומצע חטש ותוא לע ובשי 1861

 .ריישדרופריה .6
 ."ןיחולישה חור" ותואמ הילגנאבש תוזוחמה ראש לכמ רתוי עגפנ הז ןטק זוחמ
 ,תונוטיק ינש ינב בורה לע ,רתויב םיפפוצמה םיפירצה םיכייש ייבדנ תליהקב
 םהו ,הנשל ש״יל 4 וא 3 דעב תולקב םתוא םיריכשמ וללה .םיסיראל לודגה םבורב

 !עובשל םיגניליש 9 לש רכש םילעופל םימלשמ

 .ןודגניטאה .7
 םיפירצ 19 וסרהנ ןכמ־רחאל רצק ןמז ,םיתב 87 1851 תנשב ויה דרופטדאהב
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 זוהה־רבצה לש ךילהתה

 תנשב !שפנ 452 :1831 תנשב — ןיסולכואה * םירקא 1720 תב וז הנטק הליהקב
 [0018] םיפירצ רשע העברא וקדבנ .שפנ 341 :1861 תנשב ;שפנ 832 :1852

 דחיבו ,םידלי 4 ,תחא הרוחב ,םירוחב 3 ,םיאושנ גוז בשי דחאב .דחא ןוטיק ינב
 ,תושפנ 8 וב ונשיש ,חלאה םירדחה דחא .םידלי 6 ,םירגובמ 3 — ינשב !10
 9־ו לגר 6 והבוג ,םי׳צניא 2ר לגר 12 ובחר ,םי׳צניא 10ר לגר 12 וכרא היח
 לגר 130 ךרעב התלעה — הללכב םיזיזה יחטש ףאו — תעצוממה הדימה !םי׳צניא
 — הלא םיפירצל ביבסמ .םידלי 33־ו םילודג 34 ורד תונוטיקה 14*ב .שפנל תובקועמ
 המדא־תוקלח םמצעל רוכחל ולכי םירייד המכ ךא ,תוניג תוקוחר םיתעל קר
 [311ס1ת10111:8] תוקלח ;םיגניליש 12־ב וא 10־ב [ק61-1־0011] רקאה־עבר ,תונטק

 םיחרכומש וא" החפשמה ינב !תוארחמ־יתב םהב ןיאש ,םיתבה ןמ תוקוחר הלא
 הליחמב ,ןאכ גוהנ ךכ — וא /,םתאוצ תא םש ליטהלו הקלחה לא תכלל םה
 לכב !ןוראבש הרגמ ןיעמ ,הברע־בשומ םע הבוקב םה םישמתשמ" — םכדובכמ
 םוקמב הנכת תא םיקירמו הקלחה לא התוא םיאיבמ ,הבוקה תא םיאיצומ עובש

 .ןויקנ רתיי םייחה־יברצ לש הז רוזחמ רבוע ןאפאיב /,וב ךרוצ שיש
 .ריישנלוקניל .8

 — תיבב !םידלי 5־ו ותנתוח םע ,ותשאו שיא ןאכ ורד טיירו תיבב :טפוטגנאל

 :ןוטיקה םע דחי תיזחבש הז חבטמ !חבטמל לעמ ןוטיק ,הפיטש־רדח ,תיזחב־חבטמ
 21 וכרא :דוסיה־חטש לכ .םבחר םי׳צניא 5־ו לגר 9 ,םכרא םי׳צניא 2ר לגר 12

 תוריקה !ריקה תיילע — ןוטיקה .םי׳צניא 5ר לגר 9 ובחר: ,םי׳צניא 2־ו לגר
 .תיזחב חתפנ הבורא־ךולח !רכוס לש סונוק ןיעמ ,הרקתה יפלכ םיכלוהו־םיצווכתמ
 :אוה הובג ל הריד־רכש .איה הרעצימ ל הניגה ליבשב ל ןאכ רד אוה המ ינפמ"
 6 ידכ אוה קוחר ,אל — ל ותדובע םוקמל בורק אמש .עובשל םיסנפ 3 .ליש 1
 םושמ ןאכ אוה רד — .בושו ךולה ןילימ 12 לש ךלהמ םוי־םוי ךלהל וילעו ,ןילימ
 לכב ,ומצע ינפב ףירצב רודל הצרש םושמו ",הריכשל דמע הז [001] ףירצש
 םיתב 12 לש הקיטסיטאטסה הנהו .אוהש בצמ לכבו ,אוהש ריחמ לכב ,אוהש םוקמ

 .םידלי 36ד םירגוב 38 םהב ורדש ,םהינוטיק 12 לע טפוטגנאלב

 טפוטגנאלב םיתב 12

 תיב םירגובמ תוטימ־דדח םידלי תושפנ תיב תוטימ־רדח םידנובמ םידלי תרשפב
 1 ׳םמ 1 3 5׳ 8 7 ׳סמ 1 3 3 6

 2 ׳םמ 1 4 3 7 8 ׳םמ 1 3 2 5
 3 ׳םמ 1 4 4 8 9 ׳םמ 1 2 0 2
 4 ׳סמ 1 5 4 9 10 ׳םמ 1 2 3 5

 5 ׳סמ 1 2 2 4 11 ׳םמ 1 3 3 6

 6 ׳סמ 1 5 3 8 12 ׳םמ 1 2 4 6

 .טנק .9
 ,הרכסאה הב הצרפשכ ,1859 תנשב דואמ־הביצעמ תופפוטצה הררש ןוטגנינקב
 .הייסולכואב םיינעה תודמעמה לש םבצמ לע תימשר הקידב הב ךרע הליהקה אפורו
 ונבנ אלו םיפירצ הברה וסרהנ ,הדובעה וב הבורמש ,הז םוקמב יכ ,הלעה אוה
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 יטסילאטיפאקה רבצהה לש יללכה קוהה .23

 ,(1נ11י(10^68) "םירפיצ־יבנלכ" םינוכמה ,םיתב 4 ודמע דחא זוחמב .םמוקמב םישדח

 .םי׳צביאבו םיילגרב ,םיאבה םידממה יפל םירדח העברא־העברא תיב לכבו

 6,6 * 8,11 * 9,5. חבטמ

 6,6 א 4,6 א 8,6 ... • .דפיטשל־רדח

 6,3 א 5,10 א 8,5■.תוטימ־רדח

 6,3 א 8,4 א 8,3.תוטימ־רדה

 .ריישנוטפמ תרונ .10

 םירפכה תובוחרב לטב־םיכלהתמ םימשגהדוומיב :רולפ ,דרופקיפ ,תרואוונירב

 םכרצ־לכ םידבעמ ויה דימת אל םירכוחה .חדובע־רסוח תמחמ שיא 30—20 הלאה

 ויקשמ לכ תא ךורכל ומצעל בוט האר תועקרקה־־ינודאו ,תוקריהו האובתה תודש תא

 ־תלעת לש דחא דצמ דועי .הקוסעתה רסוח ןאכמ .תורוכח־תווח 3 וא 2 ךותב דחיב

 תא וב םילותו םימורמה םילעופה ינשה דצמ םידמוע ,הדובעל עקרקה הימכ שיבכה

 םימשגה תומיבו תינתחדק הדובעב םה םיכרפתמ המחה תומיב .תוגרועה םהיניע

 :םגתפה ,םהלש טקלאידב ,םהיפב ליגר םא ,המית ןיא בושו — הצחמל םה םיבער

 "1116 £>31*8011 £111(1 £6111161011(8 866111 £1־11; 10 <163,111 31 1116111״ א 168.

 ־ריעז דחא ןוטיקב םידלי 6 ,5 ,4 םע תוגוז לש תואמגוד התא אצומ רולפב

 ,תיגש־ילוח םידלי 6־ו אבסו ותשאו לעב וא ,םידלי 5 םע םירגובמ 3 וא ,םיריעזב

 .םירגובמ 9 וא 8 החפשמ לכבו ,תוחפשמ יתש —םהינוטיק יגש לע םיתב ינשב ;דכו

 .ריישטליו .11

 ליטנפ .דבלב דחא ןוטיק ינב םהמ 8 ,םיתב 31־ב םירוקיב ושענ :ןטארטס
 החפשמל עובשל םיסנפ 3־ר דחא גנילישב רכשומ דחא [001] ףירצ :הליהק התואב

 ,םולכ אלו בוטה ןמ וב היה אל ,םיבוטה ויתוריק דבלמ — םידלי 4־1 םירגובמ 4 לש

 .בוקרה ןבתה גגב רומגו תועצקוהמ יתלב םינבא הפוצרה ותפצרב לחה

 .ריישרטסיסרואו .12
 הברתנ 1861 דע 1851 תנשמ ךא ;ךב לכ העורג ןאכ התיה אל םיתבה תסירה

 .תיבל שפנ 4,6־ל שפנ 4,2־מ םיריידה רפסמ

 יכ ,םינעוט םירכוח המכ .םדי לע תוניגו םיפירצה ןאכ םיבורמ :ייסדב

 ("3 £1*631 ״םיינע ןאכל םיכשומ םהש םושמ הריתי הדריט״ םישמשמ םיפירצה

 :ריהצמ דחא ןמלטנ׳ג 11111831166 1161*6, 1)6631186 1116^ ןג1*111£ 1116 ]1001*.")

 םריכשהל לכות ,[0018] םיפירצ 500 הנבת םא ;ךכ ידי־לע םבצמ בטוי אל םיינעה״

 וירבד יפלש ,אצמנו — ״.השירדה הברת ןכ ,תונבל הברתש לככ םנמאו ;הרהמ־דע

 ־יעצמא" לע םיצחול עבטה קוח יפל וללהו ,םיריידה תא םלועל םיאיבמ םיתבה

 ואב הלא םיינעש אוה חרכה הנהו" :רומאל רטנאה ר״ד ריעמ ןכ לעו .״רוידה

 ,תובציק ןוגכ ,ןאכל םכשמיש דחוימ רבד ייסדבב ןיאו ליאוהו ,אוהש םוקמ הזיאמ

 .ןאכל םתוא תפחודה איהו ,חונ־יתלב רחא םוקמ הזיאב הייחד היהתש ךירצ ירה

 היה אלש יאדו ,ותדובע־םוקמל ךומסב המדא תקלח אוצמל דחא לכ חיה לוכי וליא

 םלשמשמ םיינש יפ ותמדא תרז דעב םלשמ אוה ןאכש ,ייסדב תא הילע ףידעמ

 _".אוה־ועקרק דעב רכוחה

 ".םלועה ןמ םתולכל תחא די םהינש ושע וליאכ ליצאהו רמוכה׳, א165
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 ןוהה־רבצה לש ךילהתה

 ,םירפכב "םירתוימ" לש תדמתמה תווהתהה ,םירעה לא תדמתמה הריגהה

 ידי־לע ,הערמ־תמדאל רינ־תמדא לש התכיפה ידי־לע ,תורוכח לש ןזוכיר ידי־לע
 תירפכה הייסולכואה לש דימתמ שוריג םע דיב די תוכלוה — רכו ,תונוכמהךונגנמ
 ־ףדוע" וב לדגי ןכ ,ויבשותמ זוחמה ןקורתמש לככ .םיפירצה תסירה ידי־לע
 טלחומה ףדועה לדגי ןכ ,הקוסעתה־יעצמא לע וצחל לדגי ןכ /׳יסחיה הייסולכואה
 ־רותי" םירפכב לדגי ןכ :רמוא הווה ,ונעמל דוידה־יעצמא לע ירפכה םעה לש

 ןתופפוטצה .םישנאה לש תופיגמה־תרה תופיפצה לדגת ןכו ,ימוקמה "ןיסולכואה
 אלא ךכב ןיא ,ץראב םירזופמה תונטק תורייעבו םינטק םירפכב םישנא־תועקפ לש
 תדמת© תווהתה .הלוכ ץראה ינפ־לעמ ןיסולכואה לש סנואמ־תונקורתהל המאתה
 ךלוהודוחופ םרפסמש יפ לע ףא ,םייאלקחה םילעופה ברקב "םירתוימ" לש וז
 םהש ,תולד התוא .םתולד לש שרע תשמשמ — תכלוהו־הברתמ םתרצותדוומכו
 ,תירוידה םתקוצמ לש ישארה רוקמה איהו םשוריגל םרוג תשמשמה איה ,הל םיצורפ

 םהידבעל שממ םתכפוהו ןורחאה םתודגנתה־חוכ תא ףוס־ףוס תרבושה הקוצמ וז
 םהיבגל השענ הדובע־רכש לש םומינימש דע — םירכוחה לשו 169עקרקה־ינודא לש
 ןיסולכוא־ףדוע" תודימתב רפכב שיש יפ לע ףא ,ינשה דצמו .עבט־קוח לש עבק
 קר אל יוליג ידיל אב הז רבד .הדימח ןמ הטמל סלכואמ אוה ןמזב־וב ירה ,"יסחי

 תוריהמב םהמ םימרוז םיסולכואהש ,תומוקמ םתואב ,ונייה ,דבלב תימוקמ הרוצב
 ־אצויכו ,לזרבה־תוליסמ לש היינבה־ילעפמ לא ,תורכמה לא ,םירעה לא הריתי
 םתואב ,ץיקבו ביבאב ןכו ריצקה תנועב ,םוקמ לכב ויוליג לע אב אוה ;הלאב
 ,דואמ תיביסנטניאהו דואמ תינקיידה ,תילגנאה תואלקחהש ,םיבורמ ןמז־יקרפ

 םיכרצה ליבשב םייאלקחה םילעופה ידמ־םיבורמ םלועל .תופסונ םיידיל הקוקז
 ־םיאצויה םיכרצה ליבשב ידמ־םיטעומ םה םלועלו ,המדאה־תדובע לש םיינוניבה
 תונלבוק תומושר תוימשרה תודועתב יכ ,אצומ התא ןאכמ .170םייעראה וא ,ללכה־ןמ

 הנקמ [1113101] יאלקחה־לעופה לש ,(1163,7611-1)01־11) םימשהיתב הז הקוסעת״ 169
 תירבג לש תונכשמב ומוקמל אוה יוארו םולשהדיייח אלא ,דבע אוה ןיא .וז ותדמעל םג דובכ
 - הייפכ־תדובע תלטה לש ףקות ומצעל עבתש הז ,עקרקה־ינודא ול קפסל בייחש ,םיאושנ
 תא דוע לבקמ וניא ,יאלקחה לעופה ,אוה .לייחה יבגל תגהונ הנידמהש ףקותל המודב
 ףא לייחל המודב התוריש דעב הז ריהמ לבקמ לייחה ןיאש םשכ התדובע דעב קושה~ריחמ
 הירוגמ־םוקמ תאו ולשדעוצקמ תא אלא עדיי אלו ,רעב ,ריעצ ותויהב הדובעל ספתנ אוה
 ןישארה לע םמתוח תא םיעיבטמ םינושה ןוכישה־יקוחב שומישהו םנמזימדוק םיאושינ
 '׳.[לייחה] ינשה לע םמתוח תא םיעיבטמ תודרמתהה־קוחו סויגהש םשכ ,[יאלקחה לעופה]
 *אצויב וילע ךר ובלש ,עקרקיינודא הזיאש ,םימעפל שיו (.132 ׳מע ,םש ,ר ט נ א ה ד ״ ד)
 דומעיש ,אוה תובצע לש בצמ" :הרצי ומצע אוהש תודידבה לע וימחר ורמכיי ,ללכה־ןמ
 — םאהקלוה לש ןיינבה םויסל והוכרבשכ ,רטסייל דרול רמא — ״,אוה וצראב דדוב םדא
 ,םיקנעהדרריטב קנע ינירה .ילש־יתיב אלא רחא תיב םוש האור יניאו יביבס ינא טיבמ"

 " יתיליכו יתלכא ינכש לכ תאו,
 טלתשה םש םגש הדימב ,תפרצב תונורחאה םינשה תורשעב הלח המוד העונת 170
 לא ךיינמב־תרתוימה" תירפכה הייסולכואה תא ףחודו תואלקחה לע יטסילאטיפאקה רוצייה
 ־רוקמב רתויו רתוי םיעורג םישענודמכלוה םירחא םיאנתו רוידה יאנת ןאכ ףאו .םירעה
 *דחוימה ["?ע0161;3ע181;£0110161־״] "ירפכה ןויראטלורפה" לע ."םירתוימה" לש םתווהתה
 רוביחב ,ראשה ןיב ,ןייע — תוקלחל עקרקה לוציפ לש הטישה םלועלדתאיבהש ,ונימב
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 יטסילאטיפאקה רבצהה לש יללכה קוודה .23

 לעו םידבוע־רסוח לע תונלבוק :םמצע תומוקמה םתואמ הלא תא הלא תורתוס
 ־תיילע וירחא ררוג וניא ,ימוקמ וא יערא ,םידבועב רוסחמה .דחאכ םידבוע־ףדוע
 ,תודשב הדובעה ךותל םידליו םישנ לש םתקיחד וירחא אוה ררוג אלא ,רכשה

 םישנה לוצינ ומצעל שבכשמ .[הדובעה ליבשב] םיליגה־תוגרד לש תדמתמ הדרוהו
 ־לעופה תא ץופהל שדח יעצמא בוש השענ אוה ףא ,רתוי הבורמ הדימ־הנק םידליהו
 ותוא לישבה הילגנא לש החרזמב .ורכש תתחפה תא םייקלו רתוימל יאלקחה רבגה
 תויפונכה וא תורובחה־תטיש היורקה וז — דמח־ירפ [061-016 \ז!0101^ן בזוכ־לגעמ

 .171רוציקב ןאכ דומענו־רוזחנ הילעש

 ,ןודגניטנאה ,ריישנלוקניל תוזוחמב דיחי־ןוטלש טעמכ תטלש תורובחה־תטיש
 םינכשה תוזוחמב םג תונמוזמ םיתעלו ,םהגניטונו ,קלופאל ,קלופרונ /גדירבמייק
 קלח .ריישנלוקניל ןאכ ונל שמשת המגודכ .דנלטארו דרופדב ,ןטפמהתרונ לש
 ,םג וא (111001־) קקר־תמדא םדוקמ — השדח המדא איה הזה זוחמה תומדאמ לודג

 רצק ןמז ינפל הושבכש המדא ,הלעמל ורכזנש םייחרזמה תוזוחמה ראשב ומכ
 ־תמדאו תוצב־תמדא .המדאה־שובייב תואלפנ ןאכ התשע רוטיקהדובוכמ .םיה ןמ
 הלא םירבד .רתויב־תוהובג עקרק־תוטנרו עפוש ןגד־םי וישכע הלעמ ,םדוקמ לוח
 םלוהסקא יאב ןוגכ ,םדא ידיב השבכנש (^11ג1\ז13113מ01)ןוטרש־תמדאב םג םירומא
 אל ,םישדחה הריכחה־יקשמ ווהתנש הדימב .טנרט רהנ לע רשא תוליהקה ראשבו
 םילעופה ולאו ,םינשי םיפירצ וסרהנ םג אלא ,םישדח םיפירצ ונבנ אלש דבלב
 ,םיירפכה םישיבכה ךרואל רשא ,ןילימ המכ םיקוחרה ,םיחותפה םירפכה ךותמ ואבוה

 ינפמ דיחי טלפמ ןיסולכואה ןאכ דע םהל ואצמ םש .תועבגה־ידרומב םילתפתמה
 1000 דע 400 לש תורוכחב םיבשויה ,םידבועה .םימשגה תומיב םיכשוממה תונופטשה

 ,([00118116(113־110111־61י8,ינ ־־ ״םיריכש םידבוע״ ןאכ םיארקנ םה) דחא לכ םירקא

 םתרזעב ןתוא םיעצבמש ,תושקה ,תועובקה הדשה־תודובעל קר םהב םישמתשמ
 .(םירא 40,49=רקא 1) םירקא 100 לכ לע םוצמצב לח עצוממב דחא ףירצ .םיסוס לש

 320 ינא רכוח״ : הריקחה־תדעו ינפב דיעה ,לשמל ,תוצב־תמדא לש דחא רכוח
 קר יקשמב רד וישכע .יקשמב דחא ףירצ ףא יל ןיא .רינ־תמדא לכה — םירקא
 ,הלקה הדובעה תא .הביבסב םירג םהש םיסייס העברא ינא קיסעמ .דחא לעופ

 18דו" :ס קראמ לראק לצא ןכו ["תינידמה הלכלכה"] :ן י לוק תאפ ליעל טטוצש
 — תירבע] .ךליאו 91 ׳מע ,1869 גרובמאה ,היינש הרודהמ ,"טראפאנוב יאול לש ריימורבב
 ,םיזוחא 24,42 ידכ תפרצב תינוריעה הייסולכואה העיגה 1846 תנשב [.דחואמה ץובקה ׳צוהב
 הייסולכואה לש :םיזוחאה ויה 1861 תנשב !םיזוחא 75,58 ידכ — תירפכה הייסולכואהו
 דוע הלודג תונורחאה םינשה שמהב .71,14% תירפכה הייסולכואה לשו ,28,86% תינוריעה
 "ייפ רש היה 1846 תנשב דוע .תירפכה הייסולכואה לש םיזוחאה־תסכמב הדיריה רתוי

 :[״םילעופ״] "011יע1־161־8" ־ב ן ו פ י ד
 ,הרואמ הרידה ,עורג שובלמה"

 ,םינבא־דפש ,גג־תוילע
 ,םיבנג םע ,חואה םע ונייח

 ".הלפאה ידידי
 ,1867 םראמ ףוסב םסרפתנש ,״םידלי תקסעהל הדעוה״ לש ןורחאהו יששה ח״ודה 171

 - .תיאלקחה [0311£87816ת1] תורובחה־תטישב קר לפטמ
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 ןוהה״רבצה לש ךילהתה

 המכו המכ ןועט עקרקה .172"תורובח ידי־לע םיעצבמ ונא ,[תובורמ םיידי תשרודה]
 ,תומיוסמ לוביז־תולועפ ,רודיע ,םיצוקה רועיבו שוכינ ןוגכ ,תולק הדש־תודובע

 םוקמש ,תונגרואמה תויפונכה וא תורובהה ידי־לע תושענ ןה .רכו ,םינבאה לוקיס
 .םיחותפה םירפכב ןבש)מ

 ליגב) תורעגו םירענ ,םישנ רקיעב :שפנ 50 וא 40 דע 10 תב איה הרובחה
 םעיגהב הרובחה ןמ ,ליגרכ ,םישרופ םירענהש יפ לע ףא — (םינש 18 דע 13
 "הרובזזת שאר" דמוע םשארב .(13—6 ינב) תודליו םידלי ,הנורחאלו — ,13 ליגל

 ,"ער־עגפ" הנוכמש ימ בורה־לע ,טושפ ירפכ לעופ דימת אוהו ,(8ז8.מ8מ1881מ1י)
 אוה .[8£1¥011■ 131!•] תדחוימ תוזירזבו המזיב ןוחנ ךא ,ןייתש ,זחופ ,חלצוי־אל
 רכוחה םע .רכוחה תדוקפב אלו םידבוע םה ותדוקפבו ,הרובחה־ישנא תא רכושה
 הניא עצוממבש — ותסנכהו ,הדיחיל־הדובע יפל ,בורה לע ,םכסה ידיל אב אוה
 ,ותוצירחב הלוכ טעמכ היולת — 173טושפ יאלקח לעופ לש )רכש לע חברחב הלוע

 םירכוחה .רשפאה לככ הבורמ הדובע טעומ ןמזב ותרובח ידימ איצוהל חילצי םא
 ,םלוא ? רבגה לש הרוטאטקיד תחת אלא הכלהכ תודבוע םישנה ןיאש ,ואצמו וליג

 םהייח־חוכ תא םיזבזבמ םה בוש ,הדובעב םעפ וחתפשמ םידליו םישנ ,ינשה דצמ
 רבגה־לעופה ולאו — היירופל רבכ היה עודי הז רבדו — שממ תוצרפתה דוח
 הרובחה־שאר .ויתוחוכב ןוכסח־תדימ גהונ אוהש ךכ ידכ דע אוה ימומרע רגובמה
 ךכיפלו .הנשב םישדח 8—6 )תייפונכ תא קיסעמ אוה ךכו ,הזוחאל הזוחאמ רבוע
 ןמ םילעופה תוחפשמ ליבשב הברחב רתוי החוטבו רתוי הסינכמ ולצא הקוסעתה
 קזחמ הז רבד .יארקאב אלא םידלי קיסעמ וניאש ,דיחיה רכוחה לצא הקוסעתה
 ןיא בורה לעש ,ךכ ידכ דע ,םיחותפה תומוקמב [הרובחה־שאר לש] ותעפשה תא
 ול שמשמ ,הרובחל ץוחמ ,תודיחיב ,םידליב רכמ־רחס .וכוויתב אלא םידלי רוכשל

 .ידדצ קסע
 םימוצעה םיכלהמה !םיריעצהו םידליה לש הדובע־רתי :םה הטישבש ״םיללצ״,ד
 םימעפלו ,6 ,5 תוקוחרה תוזוחאל עיגהל ידכ ,רוזחו־דולה ,םוי־םוי ךלהל םהילעש
 המכב — הרובחה־שאר .״היפונכה״ ברקב תירסומה הדיריה ,הנורחאלו ;ןילימ 7
 ןכ יפ לע ףאו ,ךורא לקמב ןיוזמ — (״1116 (1נ-1ע6נז") ״ץירממ״ אוה יורק תומוקמ
 ודצמ תירזכא תוגהנתה לע תונלבוקו ,תורידנ םיתעל אלא וב שמתשמ אוה ןיא
 םישורבכע,ד־דייצ ןיעמ וא יטארקומד רסיק אוה .ללכה ןמ תואצוי אלא ןניא
 לא םקתרמ אוה ירהו ,ויניתנ תדהא ומצעל שוכרל אוה ךירצש ןאכמ •ירםןלמאהמ

•/: 

 הזילע תובבוש ,העורפ תוריח .)תוסח תחת תחרופכ הלועה תוינעוצה ילבכב ומצע
 הרובח,ד־שאר םלשמ בורה לע .הכישמ־חוכ הרובחל תונקמ רתויב תלבונמ תונפצוחו

 דדונתמ הכולהתה שארב התיבח אוח רזוח ךכ רחאו ;חזרמדויבב וישנאל רכשה תא
 םיללותשמ םיריעצו םידלי ?תוינתרבג םישנ לע ולאמשמו ונימימ ןעשנ ,)תורכישב
 המ אוה םוי לכב השעמ — הרזח ךרדב .הפ־לובינו גולגל יריש םירשו ףסאמב

 .173 ׳סמ ,37 ׳טע ,תודע־תייבג ,״ישש ח״וד ,םידלי תקסעהל הדעוה״ 172
 םירקא 500 לש הטשב םיקשמ־ירכוה תגרדל ולעו־וספיט תורובה,ד־ישארמ המב ךא 173

 .תומלש םיתב־תורוש לש םילעב ושענ וא
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 יטסילאטיפאקה רבצהה לש יללכה !ללחה .23

 ,אוה ץרפנ ןוזח .[׳׳1י1181161־0£81ז116"] ״יבמופב םינוגזת" היירופ לצא יורקש
 םיקפסמה ,םיחותפה םירפכה .ןליג ינב םירענ ידי־לע תורבעתמ 14־ו 13 תונב תורענש
 םירזממ םידלי םלועל םיאיבמ םהו 174,דרומעו םודסל םיכפהנ ,הרובחה תוסייג תא
 תירסומה ןתוגהנתה המ ,הז רפס־תיבב ולדגתנש תורוחב .הכלממה ראשבמ םיינש יפ
 איבה אל םויפואש המכ דע — ןהידלי .הלעמל רבכ ונדמע ךכ לע ,תואושנ םישנכ

 .הרובחה ליבשב םה הדילמ־םינוריט ירה — םהילע הילכ

 ,תירוביצ הרובח היורק ,התע הז הראותש יפכ ,תיסאלקה התרוצב הרובחה
 תורובח םג שי ןכש . (51111110,ססמותבסמ 01-11,31111)111^^8118) תדדונ וא ,הליגר
 אלא ,הליגרה הרובחה לש הבכרהכ ולא לש ןבכרה .(5ע1\ז316 £3ז1£8) תויטרפ
 אלא — הרובחה שאר לש ודוקיפב אל — ןה תודבועו תולגלוג תוחפ תונומ וללהש

 תמלענ ןאכ .וליבשב רחא קוסיע אצומ וניא רכוחהש ,ןקז םירכיאדורשמ לש ודוקיפב
 רתוי םיעורג םישענ םידלי יפלכ תוגהנתהה ןכו םולשתה לבא ,םינעוצה־תוזילע

 .תויודעה לכ יפל

 ,רורב — 175תונורחאה םינשב רתויו רתוי תטשפתמודוכלוהש ,תורובחה־תטיש

 םירכוחה לש םתורשעתה ןעמל תמייק איה .הרובחה־שאר תבוטל תמייק איה ןיאש
 םייקל ידכ ,וזמ תמכוחמ הטיש רכוחל ול ןיא .177תועקרקה־ינודא לש וא ,176םילודגה

 דימת קיזחהל הז םעו ,הניקתה המרה ןמ הטמל קומע־קומע םידבועה־רבה תא
 טעומ ןוממב איצוהל ידכ ;תפסונ הדובע לכל ותושרל הנכומ תדבוע די לש תפסות
 רגובמה רבגה־לעופה תא תושעלו 178רשפאה־לככ הבורמ הדובע רשפאה־לככ
 ,דחא דצמ ,םידומ המ ינפמ ,ונל רבתסמ םדוקמ רמאנש המ לכ ירחא ."רתוימ״ל

 ינשה דצמו :יאלקחה לעופה לש ותוקסעהב הריתי וא התוחפ הלטבא תמייקש
 תמחמו םירבג־םילעופב רוסחמ תמחמ ,"תיחרכה" תורובחה־תטיש יכ ,םיזירכמ
 םדא־ינב לש רב־ףוספסאו ;ןאכמ ,רב־יבשעמ שכונש הדש .,7,םירעה לא םתדידנ

 תקסעהל הדעוה") ".[תורובחה] גנגה ידי־לע ובורנתב דרופדול לש תורוהבה תיצחמ"174
 (.32 ׳םמ ,6 ׳מע חפסנ ,״ישש ח״וד ,םידלי

 וגהנוה תומוקמ הפכב יב ,םירמוא .תונורחאה םינשב דואמ וברתנ (תורובחה)וללה"173
 ...תובר םינש הז םהב תועודי ויה ...תורובחהש ,םירחא תומוקמב ;סחיב ,רחואמ ןמזב קר

 (.174 ׳םמ ,79 ,מע ,םש) ״.רתוי־םידיעצ םהו םידלי רתוי ןאכ םיקיסעמ
 לע אלא ,השוחכ המדא לע אל" ".תורובח םיקיסעמ םניא םלועל םיריעז םירכוח" 176
 ןיינמב םידליו םישנ םיקסעומ ןאכ — [רקאל] .ליש 50 דע 40 לש הטנר תאשונה המדא

 (.14־ו 17 'טע ,״ישש ח״וד ,םידלי תקסעהל הדעוה״)״.דואמ בר
 ־תדעו ינפל םעזב ןעטש ,ךב ידכ דע תוטנרה וילע וברע וללה םינודאה ןמ דחא 177
 ,התוא םינכמ ויה וליא .הטישה לש המש תמחמ אלא האב הניא הקעצ התוא לכ :הריקחה
 היה — ״רעונה לש תימצע־הלכלכל תיאלקח־תיתיישעת־תיפותיש הדוגא״ אלא ,״הרובח״ אל

 . [8111־18:111;] םולשב ומוקמ לע לכה אב
 — ״,הב םישמתשמש ,םעטה הזו ;תרחא הדובעמ רתוי־הלוז הרובח ידי־לע הדובע״ 178
 (.14 ףיעס ,17 ׳מע ,״ישש ח״וד ,םידלי תקסעהל הדעוה״) .הרובח־שאר היהש ימ רמוא ךכ
 ליבשב ןיטולחל רתויב־העורגהו ,רכוחה ליבשב ןיטולחל רתויב־הלוזה איה הרובחה־תטיש"

 (.3 ׳סמ ׳16 ׳מע ,םש) .דחא רכוח רמוא — ״,םידליה
 ויה ,תורובח ךותב םידלי ידיב התע תעצובמה ,הדובעה ןמ הברה יב ,קפס לכ ןיא" 179
 וישכע םילטבומ ,םידליו םישנ םיקיסעמש םוקמב .םישנו םירבג ידיב םדוק העצבל םילינר
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 ןוהה־דבצה לש ךילהת"

 רוצייה לש דגונמה־בטוק״דו בטוקה םה הלא — ןאכמ ,רכו ריישנלוקנילב
 .180יטסילאטיפאקה

 דנאלריא .ו

 הליחת ירהו .דנאלר־׳אל הלק העשל דוע דודגל ונילע דז השרפ תמיתח םע
 .ונניינעל תועגונה תודבועה

 1651 ״ב ;שפנ 8.222.664 ידכ דע 1841 תנשב הלדג דנאלריאב הייסולכואה

 הדעוה") ".ןכלדנדוק םילטבומ ויהשמ (11101־611161131י6 011101 ^01*6) םירבג רתוי
 :ראשה ןיב [םש רמאנ] ,ינשה דצה ןמ (.202 ׳םמ ,43 ׳מע /'ישש ח״וד ,םידלי תקסעהל
 יתתש לש תוזוחמב דוהיב ,םייאלקח תוזוחמ המכב (18,60111״ <!06811011)הדובעה־תלאש"
 — םילודג םיכרכל תבכרב עיגהל תולקהו הריגהה תמחמ ,רתויו רתוי תיניצר תישענ ,רינ
 תוריש תא האור (לודג ןודא לש ירפכה ונכוסל םחייתמ "ינא" ותוא) ינאש ,ךכ ידכ דע
 הדובעה־תלאש ןכש (.180 ׳םמ ,80 ׳מע ,םש) ״.הריתי הדימב ענמנ־יתלבכ םידליה
 ראשמ לידבהל ,הילגנאב םייאלקחה תוזוחמב השוריפ (1:116 1.360111* <3116811011)

 (166 1311 (1101*(18י 3נ2<1^!־מבס^ םירכוחהו עקרקה־ינודא לש םתלאש —יתוברתה םלועה
 — הדמתהב תכלוהודולדג הדימב םיירפכה לש םתאיצי ףא לע — רשפא דציכ :(306811011)
 ־רכש לש םומינימה" תא ךכ ידי־לעו ,הקיפסמ הדימב "יסחי ןיסולכוא־ףדוע" רפכב חיצנהל

 י ?יאלקחה דבועה ליבשב "הדובעה
 הרובחהדוטישש — םדוקמ ותוא יתטטיצ — ״רוביצה תואירב לע ח״וד״ ותוא 1801
 'יתלב ראשנ ,םידליה־תתומת לע דמוע אוהש םע ,בגא־ךרדב לב הנודנ [03מ£873161ז1]
 "םידלי תקסעהל הדעוה" לש ןורחאה ח״ודה ולאו .ילגנאה רוביצל םג אליממו ,תובותעל עודי
 הדימעה תילארבילה תונותעה .תונותעל יוצרו [8611831101131] ״ינויצאסנס״ רמוח שמיש
 דדייסנכה תאמ תובצק־ילבקמו תונידעה תורבגהו םינידעה םינודאה ושרה דציכ :תולאש
 דגנל חרפתו חמצת תאזכ הטישש ,ושרה דציכ ,םהילע ריישבלוקניל לש התראפתש ,הנידמה
 'יטנאל תודחוימ "תוחלשמ" םינגראמה ,םידבכנה םישיאה ,םה — ,םהיתוזוחא ךותב םהיניע
 הקפתסה רתוי־הבידעה תובותעה ולאו ;״ימורדה םיב םיארפה לש םהיתודימ ןוקיתל״ םידופ
 םהידלי תא רוכמל םילגוסמ םהש ,רפכה־ישנא לש הסגה םתותיחש לע םירוהרה תעבהב
 דבועה תא םכותל וקיחדהו ושריג "םינידעה״ש ,םירוראה םיאנתב !הז גוסמ תודבע ךותל
 אוה אלפומ אלפ :הברדא .ולשדדלי תא לכוא היה וליא המית לכ התיה אל — ירפכה
 םיאיבמ םיימשרה םיעידומה .ויפ1א תומילש תא ,בורה לע ,ומצעל רומשל עדיש ,תמאב

 :תורובחהדוטיש תא םינגמו םירוהה םיאנוש תורובחה־לש־תוזוחמב םגש ,ךכל ת1יאר
 םיחמש ויה םידליה ירוה יכ ,חיכוהל ידכ וב שיש ,תודעה־תייבגב אצמנ רמוח הברה"
 ־ץחל ינפב דומעל ולכויש ,זובוח־קוח לש תונקתב דעס םיאצומ ויה וליא ,םירקמ הברהב
 םתוא םיחקול ויהיש ,ךכל (םידליה) םה םייופצ .תובורק םיתעל ול םינותנ םהש ,םייותיפה
 םירוטיפב םימייאמש םידיבעמה ידי־לע םיתע ,הליהקה ידיקפ ידי־לע םיתע — ץחלב הדובעל
 םהל איבהל יושע ...רפסה־תיבב רוקיב יכ ,לכל רודבשכ ...הזכ ליגב — םמצע םירוהה לע
 'יתלבו תרתוימ ,תושישת לש םירוסי םתוא לכ ;חוכו ןמז לש זובזיב ותוא לכ ...הכרב רתוי;
 סרהה רוקמ תא תולגל באה לוכיש ,הרקמ לכ ;וידלילו יאלקחה לעופל ול תמרגנה ,הליעומ
 האמוטהידועפשהב וא ,תותקבב תופפוטצהה ידיילע ותונידע רועריעב םא :ודלי לש ידסומה
 םידבועה בלב ררועל הפיחד ,יאדוב ,תשמשמ תאזכ תונמדזה לכ — הרובחה־תטיש לש
 ,םה םיעדוי .תוטרפב םהילע דומעל ךרוצ ןיאשו הלקנ־לע םוניבי לכהש ,תושגר םינכסמה
 םה ןיאש תוביסנ ידי־לע ,םיינחורו םיינפוג ,םירוסי הברה םהל ומרגנ וז ךרדב יכ ,חרכהב
 ןיאש אלא ;רקיע־לכ ךכל םימיכסמ ויה אל ,םילוכי ויה וליאו ;םינפימושב ןהל םייארחא
 ,מ[1וו ׳מעו ,82 ׳סמ ,מ£ ׳מע ,״ישש ח״וד ,םידלי תקסעהל הדעוה״)״.ןתא קבאיהל חוכה םהל

 (.96 ׳סמ
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 יטסילאטיפאקה דבצהה לש יללכה קוחה .23

 העיגה 1866־ב ;שפנ 5.850.309־ל דע — 1861־ב ;שפנ 6.623.985 ידכ דע התחפ
 ,1846 בערה־תנשב הליחתה הדיריה .1801 תנשמ ןיינמה בוריקב — םינוילימ 5'1/2־ל

 .181היבשות־ינומה לש 5/16־מ רתוי םינש 20־מ תוחפ לש ךשמב דנאלריא החפיק ךכו
 ;שפנ 1.591.487 היה ,1865 ילוי דע 1851 יאמ שדוחמ ,םירגהמה לש ללוכה רפסמה
 -תיצחממ רתוי הנמ ,1865 דע 1861 ,תונורחאה םינש 5 ךשמב םירגהמה רפסמ
 1851 םינשב .52.990־ב 1861 דע 1851 םינשב תחפ םיבשונה םיתבה רפסמ .ןוילימה
 ;61.000־ב—א״כ םירקא 30 דע 15 תונב ,תורוכחה לש ןרפסמ לדג 1861 דע

 ־רפסמה ולאו ;109.000־ב לדג — הלעמו םידקא 30 תונב תורוכחה לש ןרפסמ
 ידי לע קר ,אופיא ,המרגנש ,התחפה — 120.000־ב תחפ תורוכחה לכ לש ללוכה

 .ןזכרה ידי־לע :רחא ןושלבו ,םירקא ו5־מ תוחפ לש תורוכחה תסירה
 תתחפהב ,ללכ ךרדב ,התיה הכורכ ןיסולכואה־ינומה תתחפהש ,וילאמ ןבומ

 ורגיהש ,1865 דע 1851 םינשה 5 לע דומעל קיפסי ונניינע ךרוצל .תרצותה־תומכ
 רתויב דרי ןיסולכואה לש טלחומה רפסמהו ,שפנ ןוילימ־תיצחממ רתוי ןהב

 הלבט א
 1/ב־מ .ןוילימ

 ראטנווביאה יחה

 הילע

 ר ק
 הדירי

 ב

 ללוב־ דפסמ

 ם י

 הדירי

 ס ו ס

 ללוכ־רפסמ
 הנשה

3.606.374 619.811 1860 

138.316 3.471.688 5.993 614.232 1861 

216.798 3.254.890 11.338 602.894 1862 

110.695 3.144.231 22.916 579.978 1863 

118.063 3.262.294 17.820 562.158 1864 

231.120 3.493.414 14.291 547.867 1865 

 ן א צ ז ח םירי
 הנשה

 ללוכ־רפסמ הילע הדירי ללוב־רפסמ הדירי הילע

1.271.072 3.542.080 1860 

 1861 3.556.050 13.970 1,102.042 169.030׳

52.282 1.154.324 99.918 3.456.132 1862 

86.866 1.067.458 147.982 3.308.204 1863 

8.978 1.058.480 58.737 3.366.941 1864 

241.413 1.299.893 321.801 3.688.742 1865 

 :אצוי הלעמלש הלבטה ךותמ

 ם ם י ם ו י ק ב ן א צ יריזח ם

 רי תטלחומ הדי תטלחומ הדירי תטלחומ הילע תטלחומ הילע

15228.819 146.608 116.626 72.358 

 6.084.996 — 1811 תנשב ;שפנ 5,319.867 — 1801 תנשב :דנאלריאב הייסולכואה 131

 — 1841 תנשב ?שפנ 7.828.347 — 1831 תנשב ;שפנ 6.869.544 — 1821 תנשב ;שפנ

 .שפנ 8.222,684
 :הנה .תומדוקה םינשה תפוקתב רתוי ונקחרתה וליא ,דתוי־העורג .דתיה האצותה 182
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 ןוההירבצה לש ךילהתה

 הלבטב .םדאלו המהבל היחמ־יעצמא תקפסמה וז ,החלפה לא וישכע הנפנ
 .הל המדקש הנשה תמועל הגש לכל ,היילעה וא ,התחפהה תבשוחמ [ב] האבה
 ;םינופאו תיעועש ,ןופיש ,םירועש ,לעוש־תלובש ,םיטיח :ליכמ האובתה־לוב■'
 ,בורכ ,קלס ,דלוגנאמדונצ תפל ,המדא־יחופת :ליכמ תוקדיה-לסי

 .רכו תוינטק ,[?31-8111ע3] תוטטב ,רזג

 ב הלבט
 (הערמ וא) אופסמו תואובת לודיגל וב ושמתשהש ,(םירקאב) עקרקה חטשב הדירי וא היילע

 תומדאה לכ
 החלפל

 תוזבתב־ לודיגלו
 תואובת תיקרי ןתלתד ריצח ןתשפ

 הנשה — ~ + — + - + *־(־ ~
81.873 19.271 47.969 36.974 15.701 1861 

138.841 2.055 6.623 74.785 72,734 1862 

92.431 62.922 7.724 19.358 144.719 1863 

10.493 87.761 50.159 47.486 2,317 122.437 1864 

00
 

!ס
 

00
 

68.970 25.241 72.450 1865 

 1861/5 428.041 107,984 82.834 122.850 1ה ס 330.860

 תתחפה תמחמ רקיעב ,םירקא 127.470 ״ריצח־תמדא״ רוטב ופסונ 1865 תנשב
 101,543־ב ״(101*11001־) לובכ־תמדאו זושזנושזנ־יתלב הממש־תמדא" רוטב חטשה

 246.667 ידכ האובת־ללביב הדירי :הלענ ,1864 תנש לא 1865 תנש הוושנ םא .םירקא

 ;ףכו ,םירועש .ק 29.892 ,לעוש־תלובש 166.605 ,םיטיח .ק 48.999 םהמ ,רטראוק

 תונוט 446.398־ב ,1865 תנשב לדג םדוביע־חטשש יפ לע ףא ,המדא־יזחפתב הדירי
 .(ג הלבט האר) דכו

 העונתה לא םירבוע ונא דנאלריא לש תיאלקחה תרצותהו הייסולכואה תעונתמ
 .םייתיישעתה ןוהה־ילעבו םילודגה םירכוחה לש ,הלש תועקרקה־ינודא לש םסיכב

 הלבטה לש התנבה םשל .הסנכהה־םמ לש ותדיריבו ותיילעב תפקתשמ וז העונת
 תא םג ללוכ (םירכוחה״יחוורמ ץוח ,םיחוד) ד רוטה יכ ,ריעהל שי ,ד הלבט ,האבה
 ־אצויכו ,םיאפור ,ןיד־יכרוע לש תוסנכהה תא ,רמולכ ,"םייעוצקמ" םייורקה םיחודה
 לש תוסנכהה תא םיללוכ — שרופמב ןאכ וטרופ אלש — ,ה ,ג םירוטה יכו ;םהב

 .דכו הנידמה לש הוולימ־תורטש ילעב ,תיתכלממ הבציק ילבקמ ,םיניצק ,םידיקפ

 ד ,ד ל ב ט
 184ש״ילב הסנכה־םמ ןהילע םיבייחש ,תוסנכהה

 ;היישעתה־יזזזזר — ד רוט ;סירכוזזוד־יוזוור — ב רוט ;תיעקרק הטנר — א רומ
 .דחיב םירוטה לכ — ה דע א

 1865 1854 1863 1862 1861 1860 רוט

 13.801.616 13.470.700 13.494.091 13.398.938 13.003.534 13.893.829 א
 2.946.072 2.930.874 2.938.823 2.937.899 2.773.644 2.765.387 ב
 4.830.199 4.546.147 4.846.497 4.858.800 4.836.203 4.891.652 ד
 23.930.340 23.236.298 23.638.631 23.597.574 22.998.394 22.962.885 ה דע א

 — 1865 תנשב םיריזח ;3.694.294 — 1856 תנשב ךא ; 3.688,742 — 1865 תנשב,ןאצ
 .1.409.883 — 1858 ת1שב ךא ; 1.299.893

 .1866 ןודנול .״ץראה־דיחב־תוסנכהל הדעוה ירבח לש ירישעה ח״ודה.. '־'
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 ןוהה־רבצה לש ךילהתה

 קר 1864 דע 1853 םינשל יתנשה עצוממב תוסנכהבדדיילעה התיה ד רוטב
 הלבטה .4,58 הלודגה הינטירבב היילעה התיה המצע הפוקת התואב ולאו ,0,93
 :1865־ו 1864 םינשל (םירכוחה יחוורמ ץוח) םיחתה תקולח תא תנתונ [ה] האבה

 .ד הלבט

 185דנאלריאב (ש״יל 60־מ הלעמל) םיחורמ תוסנכה .ד רוט

1864 1865 

 קלוחמ
 ש״יל ילעב ןיב

 קלוחמ
 ש״יל ילעב ןיב

 הסנכה

18.031 4,669.979 

 הסנכה

 .הבשל תללוכ הסבכה 4.368.610 17.467

4.703 222.575 5.015 238.626 

 60־מ רתוי לש תיתבש הסנכה

 . . . ש״יל 100דב תוחפו

 . וםהגשל תללוכה הסנכהה דלתמ 1.979.066 11.321 2.028.471 12.184

 הבשל תללוכה הסנכהה לש רדועה 2.150י.818 1.131 2.418.933 1.194
1.044 1.097.937 910 1.083.906 

 'ו 1.066.912 121 1.320.996 186
 ^ . הז ךותב 430.535 105 584.458 122

28 736.448 26 646.377 ! 
) 

3 264.528 3 262.610 

 יאדו ,תיתיישעת ץרא דוחיבו ,חתופמ יטסילאמיפאק רוציי לש ץרא ,הילגנא
 .דנאלריא הלבסש יפכ ,התייסולכוא לש וזכ םד״תזקהמ התמשנ האיצומ התיהש

 םימדולעת קרו — הילגנא לש יאלקח רוזא אלא תעכ הניא דנאלריא םלוא
 םינוריט ,תומהב ,רמצ ,האובת הל הריבשמ איהו — ןהיתש ןיב הדירפמ הבחר

 .אבצלו היישעתל

 ,דוביע אלל ובזענ תועקרק הברהש ,ךכ ידיל האיבה ןיסולפואהךמ־תונקודההה
 ירה ,תומהב־לודיגל הערמה־חטש לדג םג םאו !136.דמדאה־תרצות הברהב התחפש

 *יתלב טעמכ תומדקתה הלח םידחא םיפנעבו ,תטלחומ הדירי התווהתנ ויפנעמ המכב
 ־ינומה ותחפש םע ,ןכ יפ לע ףאו .םידימתמ םירוגיפ ידי־לע הקספנש ,תרכינ
 םינורחאה םיחןרה םג םא ,םירכוחה־יחוורו עקרקה־תוטנר תודימתב ולע ,ןיסולכואה
 ,דחא דצמ .הלקנ־לע ןיבהל ןתינ רבד לש 1מעטו .תונושארכ ךכ לכ םיעובק ויה אל
 ךפידו־דלח — תומהבל .דערמ־תמדאב רינ־הדש לוגלגו תורובחה לש ןזוכיר םע
 ףא ,תרצותה־ףדוע: ךלהו־לדג .תרצות־ףדועל תללוכה־תרצותה ןמ רתוי־לודג קלח
 —הנורחאה לש היקלח־יקלחמ דחא אלא וניא ןושארהש — תללוכה־תרצותהש יפ לע
 תוריהמב תרצותה־ףדוע לש ינוממה ךרעה לדגו־הלע ,ינשה דצמ .הכלהו־התחפ

 תמחמ ,תמדוקה הלבטה יבגל היטס הלח ד רוטב דשא תיתנשה תללוכה־הסנכהב 185
 .קוחה יפל םירתומה םימיוסמ םייוכינ

 ןיפיקעב הונייק הילגנאש ,חוכשל ןיא ,רקאה יפל תיסחי התחפה תחופ לוביה םג םא 186
 תאזה המדאה דבעמל הקינעהש אלב — הצחמו םינש־תאמ הז דנאלריא־חזנדא לש אוצי

 .המדאה לש דוסיה־יקלח תא םילשהל םיעצמאה תא אל וליפא
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 יטסילאטיפ^קה רבצהה לש יללכה (?וזוה .23

 ,דשב לש קושה־יריחמ הילגנאב םילדגו־םיכלוהש ךות ,ותומב הלדגשמ הריתי

 .ןורחאה רושעב דוחיבו ,תונורחאה םינשה 20 זאמ ,רכו ,רמצ

 לש ותייחמלו וקוסיעל םיעצמא םישמשמה ,םידרופמ־םירזופמ רוציי״יעצמא
 תניחב םניא — םירחא לש םתדובע תעילב ידי־לע וברעתשיש אלב ,ומצע רציימה
 ,וניאר םאו .הרוחס תניחב הניא ומצע רציימה ידי־לע תלכאנה תרצותהש םשכ ,ןוה

 שומישל םידמועה רוצייה־יעצזנא לש םתומכ םג התחפ ןיסולכואה־ינומה תדירי םעש
 ־יעצמאש םושמ - שווניש ידיל הב אבש ןוהה תומכ בוש התלע ירה ,תואלקחב

 .ןוהל םתצקמב וכפהנ ,םידרופמודכירחפמ ןכל־םדוק ויהש ,רוצייה

 ,רחסמבו היישעתב עקשוהש — תואלקחל ץוחמ — דנאלריא לש ללוכה־ןוהה

 ךשמב תולודג תודונתבו טעמ־טעמ תונורחאה םינשה־תורשע יתשב ־ןלהו רבטצנ
 .םייטרפה ויקלח־יפוג לש םזוכיר הברהב הריתי תוריהמב חתפתנ הז דגנכ .ןמזה לכ

 הניחבונ ןוהה הלעודדאג ירה ,היהשכ היה ריעז טלחומה ולודיג םג םא :הנורחאלו
 .הלדלדינש הייסולכואה לא סחיב ,רמולכ ,תיסחי

 תיסקודותרואה הלכלכהש ,ךילהת ,לודג הדימדונקב ,וניניעל ללוגתמ ןאכ :ןכבו
 ךותמ תעבונ הקוצמה יכ ,דלש המגודל החכוה :ונמיה האנ המצעל לואשל הלכי אל
 ידי־לע אלא ותומדקל רוזחל לוכי לקשמה־יוויש ןיאו טלחומ ןיסולכוא־ףדוע

 עצמאב רבדה־תפיגממ ירמגל הנושה ,בושח יוסינ ןאכ ירהו .ןיסולכואה־תוטעמתה
 םצע םא :בגא ךרד .הרידאהל ךכ לכ ובריה סותלאמ לש וידימלתש ,14־ה האמה
 ליבשבו ,19־ה האמה לש רוציי,ד־יסחי ליבשב 14־,ד האמה לש הדימה־תמאב שומישה

 — םידמלמ לש תומימת — תומימת םושמ וב היה ,ךכל םימיאתמה הייסולכוא,ד־יסחי

 דופיגמ תובקעב םאש ,הדבועה ןמ וז. תומימתב תעדה החסוה ,ךכ לע ףסונ ירה

 ,הילגנאב ,הלעתה לש הזמ רבעמ ואב ,הב ךורכ היהש ןיסולכואה־לודלידו איהה רבדה

 ,הלעתה לש ינשה הרבעמ הנה ,תירפכה הייסולכואה לש התורשעתהו הרורחש

 א 180הקוצמה הלדגו דובעישה רבג ,תפרצב
 ,שפנ ןויליממ רתוי לש םהייח תא החפיק 1846 תנשמ דנאלריאב בערה־תקוצמ

 ךכ ידי־לע עגפנ אל ץראה לש הרשוע .דבלב םינכסמ םיינע אלא ויה אל וללה ךא
 ןיידעו ,םינש םירשע הז הכשמנו ךכ־רחא הליחתהש ,ץראה־ןמ־האיציה .םולכ אלו
 ,הלדלידש ךרדכ ,רוצייה־יעצמא תא םג םישנאה םע הלדליד אל ,תכלוהו־תרבוג איה

 ,ולוכב שדח ד1תמ האיצמה תידנאלריאה תוינואגה .םינשה־םישולש־תמחלמ ,לשמל

 .ותקוצמ םוקממ ןילימ־יפלא לש קחרמ לא ינע םע ,םימסוק־לקמבכ ,ריבעהל ידכ

 ־ימוכס םתיבל הנש־,דנש םיחלוש ,תירבה־תוצראב ובשייתנו ורג,דש ,םירגהמה
 תכשומ וז הנשב תרגהמה הרובח לכ .תדלומב וראשנש הלאל העיסנ־ימד—ןוממ
 םולכב הלוע הניאש .קר אל הריגההש ,אצמנו .תרחא הרובח האבה הנשב הירחא
 .הלש אוציה יקסעב רתויב־םיסינכמה םיפנעה דחא איה תשמשמ אלא ,דנאלריאל

 םסריפ ירה ,ךיסולכואהךורקע" ליבשב הדועיה ץראל תבשחנ דנאלריאש ךותמ 8136
 ,דנאלריא" :םסרופמה ודפס תא — הייסולכוא לע ורוביח עיפוהש ינפל — ר ל ד א ס .ת
 ,דקיטסיטאטסה תאושה ךות — אוה חיכומ ןאכ .1829 ןודנול /ב הרודהמ /׳ןתפורתו היתולקת
 יפכ ,אל הקוצמ םש תררוש יכ — םיבושה ויתוזוחמ יפל לילג לבבו ,םינושה תולילגב

 .ךכל ךופה סחיב אלא ,ןיסולכואה רפסמ לא סחיה יפל ,רמוא סותלאמש
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 ןוהה־רבצה לש דילהתה

 -ינומה ךותב ר1ב בקנמ אוהש ,רמאת לאו ;יתטיש ךילהת איה הריגהה :הנורחאלו

 םישגא רתוי הנש־הנש הייסולכואה ךותמ הלודו אוה ךלוה אלא ,תיערא ךרדב םעה
 טלחומה הניינמ ת5יר הנשל הנשמ תכלוהו־תתחופ ךכו —יעבטה יובירה םילשמשמ

 •3186הייסולכואה לש
 ורטפנש םייריאה םילעופה יבגל ,תדלומב וראשנש הלא יבגל תואצותה ויה המ
 לודג יסחיה ןיסולכואה־ףדוע לש רועישה יכ ,ןה תואצותה ן הייסולכואה־ףדועמ
 יכ 1 ךרפהדודובע הרבגו היהשכ ךומנ הדובעה־רכש יכ ; 1846 ינפל היהשכ םויה
 הכפהמה .ןה תוטושפ תוביסהו .שדח רבשמ תארקל בוש תקחוד םירפכב הקוצמה
 הרבע יסחיה ןיסולכואה־ףדוע לש ותווהתה .הריגהה םע דעצב־דעצ הכלה תואלקחב

 ,ךדמלל ידכ ג הלבטב הלק הצצה היד .תטלחומה ןיסולכואה־תוטעמתה לע וליפא

 תופירח־רתיב דנאלריאב עיפשהל חרכומ הערמ־תמדאב רינ־תמדא לש הלוגלג דציכ
 לודיגב היילע םג ,תומהב־לודיגב היילעה םע ,הלח [הילגנאב] ןאכ .הילגנאבמ
 ,םימוצע רינ־יחטש דועב .ךלוהו־תחופ אוה [דגאלריאב] םש ולאו ;קורי אופסמ

 — העובק אופסמ־תמדאל םיכפהנ וא רוב־תמדאכ םיבזענ ,ןכל־םדוק םידבועמ ויהש

 ,ןכל־םדוק תודבועמ־יתלב ויהש ,לובכו הממש תומדאמ לודג קלח ינש דצמ ירה
 — םינוניבהו םיריעזה םירכוחה .תומהבה־לודיג לש תוטשפתהה יכרצל התע תושמשמ

 םיווהמ—םירקא 100־מ רתוי אל םידבעמה םירכוחה לכ תא סינכמ ינא הז גוסל
 הגרדבו ,רתויו רתוי םיכלוהו־־םיקנחנ םה .;188ללובה־רפסמה ןמ ךרעב 8/1© םויכ םג
 תואלקחה לש תורחתהה ידי-לע ,תמדוקה הפוקתה לש וזמ הנוש ןיטולחל תרחא
 םיריכשה־םילעופה דמעמל ול םיקפסמ םה ירהו ,תיטסילאטיפאקה הטישב תלעופה
 הניא ,דבה תיישעת ,דנאלריאב הדיחיה הלודגה היישעתה .םירקבל םישדח םינוריט
 ,התובחרתה ףא לעו ;םירגובמ םירבג לש — תיסחי — טעומ רפסמל אלא הקוקז

 קלח אלא ללכב הקיסעמ איה ןיא ,1866 דע 1861 םינשב הנתוכה לש התורקייתה םע
 ,תודימתב איה ףא תלדגמ הלודג היישעת לככו .ןיסולכואה לש ,ךרעב ,רכינ־יתלב

 םא וליפאו — יסחי ןיסולכוא־ףדוע ,איה־המוחת ךותב תודימתמ תודונת ידי־לע
 ןיסולכואה לש םתקוצמ .הדי לע םיטלקנה םישנאה רפסמב תטלחומ היילע הלה
 ,דכו תונתוכל תשודחה־יתב לש םייקנעה םיניינבה ליבשב םודה תשמשמ םיירפכה

 הטישב בוש םישגפנ ונא ןאכ .םירפכה ינפ לע רזופמ לודגה ובורב םהידבוע-אבצש
 ־הטמל רכש ידי־לע ,הידיב תמייקמה וז ,הלעמל הונראיתש יפכ תיתיבה־הדובעה לש
 רפסמ תא לידגהל ידכ םיידותמ־םיקודב םיעצמא ,הדובע־ריותיו הדימה־ןמ■
 תוינסרה תואצות ןאכ ול ןיא הייסולכואה־לודליד םנמא :הנורחאלו ."םירתוימ״ה
 רבוע הז ךילהת ןיא ןאכ םג ךא ,חתופמ יטסילאטיפאק רוציי לש ץראב ומכ ךכ־לב
 הנהתמה הצריפ התוא .ימינפה .קושה לע תרזוח־העפשה תודימתב עיפשהל אלב•
 אלא ,םוקמב הדובעל־השירדה תא תמצמצמ איהש דבלב אל ,הריגהה ידי־לע ןאב
 ¬ישנא לשו ,הכאלמה־ילעב לש ,םיריעזה םינעחה לש םהיתוסנכה תא תמצמצמ םג

 .2.325.922 ידכ דע עיגמ 1874 דע 1851 םינשה תפוקתל םירגהמה לש ללוכה־רפסמה 3186
 ,תיתיישעת הניחבמ ,דנאלריא" :יפואמ לש ורפסב הלבט יפל .׳ב הרודהמל הרעה ג186
 לש 94,6% תווהמ םירקא 100־ל דע תורובחה ירה — [103 ׳מע] 1870 ,״תיתרבחו תינידמ

 .םיזוחא 5,4 תווהמ םידקא 100־מ הלעמל תורוכחהו ,ןיעקרקמה
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 יטסילאטיפאקה רבצהה לש יללכה קוחה .23

 .ה הלבט יפל ,ש״יל 100ד 60 ןיבש תוסנכהב הדיריה ןאכמ .ללכב םיריעזה קסעה
 ־םיגידב דנאלריאב םיירפכה םויה־ידיכש בצמ לש ריהב רואית התא אצומ
 לש םידיקפכ .ד!36 (1870) םייריאה םיינעה־תודסומ לע םיחקפמה לש תונובשחו
 םיתעו יולג םיתע רוצמ־לש־בצמ ךותו םינודיכ לש חוכב קר תמייקתמה ,הלשממ
 הילגנאב םהירבחש ,תוריהזה־יגייס םתוא לכ םרובידב גוהנל םה םיבייח ,יומס
 השפנ תא עשעשתש ,םתלשממל ,הל םישרמ םה ןיא ןכ יפ לע ףאו !םהב םילזלזמ

 לכב הלע — דואמ ךומנ םויכ דוע — ,רפכב רכשה־רעש ,םהירבדל .תוילשאב
 לע וישכע אוה דמועו .60% דע 50% לש רועישב תונורחאה םינשה 20*ב תאז
 תרתתסמ וז המודמ היילע ירוחאמ םלואו .עובשל םיגניליש 9 דע 6 לש עצוממ
 הלחש היילעה דגנכ וליפא הלוקש וז היילע ןיא ןכש ,רכשה לש תישממ הדירי
 ךותמ אבה םוכיסה — ךכל היארו ;םייחרכהה היחמה־יעצמא לש םריחמב םייתניב

 .יריא הדובע־תיב לש םיימשרה תונובשחה

 תלוגלוגל םויקה־תואצוה לש יעובשה עצוממה

 לכה־ךס השבלה תוגוזמ
 סנפ .ליש םגפ .ליש םבפ .ליש הנשה

 6*/4 1 3 0 374 1 . . . 29.9.1849 דע 29.9.1848

 1ג/4 3 6 0 ל1/* 2 . . . 29.9.1869 דע 29.9.1868

 ריחמו ,םיינש יפ טעמב הלע םייחרכהה היחמה־יעצמא לש םריחמ :רמוא הווה
 .הנש םירשע ינפל היהשמ — קוידב םיינש יפ הלע השבלהה

 ־רעש לש דבלב האושהה ירה ,וז היצרופורפסידמ ונתעד חיסנ םא וליפאו
 *תקוצמ ינפל .תיתימאה האצוהה ןמ דואמ הקוחר ,ןוממב אטבתמ אוהש יפכ ,רכשה
 ,(111213ז;111י£1)ופוגמ — לודגה םבורב רפכב רכשה־ירועיש תא םימלשמ ויה בערה
 ןאכמ רבכו .ןוממב רכשה םולשת :אוה ללכה וישכע ;ןוממב ןתינ ןטק קלח קרו
 חרכומש יאדוב ולש ןוממה־רעש — היהתש המ ישממה רכשה תעונת היהת :אצוי
 ,רקאה־תיעיבר םע דחי ותכוסמ לעופה היה הנהנ בערה־תקוצמ ינפל" .תולעל היה
 ,דיה לוכי .המדא־יחופת לודיג ליבשב ...תולקהמו ,םלש רקא וא רקאהדויצהמ
 תונקל םיכירצ [םילעופה] םה הזה םויכ ךא ...תופוע לש לול קיזחהל ,ריזח לדגל
 ךותמו ,תופוע וא ריזח הב לכלכל ולכויש ,תידדצ הסנכה םוש םהל ןיא ,םמחל תא
 םנמאו .1"7"םיציב וא תופוע ,םיריזח תריכממ תונהיל תורשפא לכ םג םהל ןיא ךכ
 ןיעמ םישמשמ ויהו םיריעזה םיסיראה םע דחי םייאלקחה םילעופה וגזמתנ םדוק

 האושה ןמ קר .םקוסיע תא םיאצומ ויה ןאכש ,תולודגהו תוינוניבה תורובחל ףסאמ
 ,שממ םייאלקח םילעופ לש דמעממ קלח םיווהמ םה םיליחתמ ךליאו 1846 תבש לש

 םייאלקחה םידבועה לש םרכש רבדב םיינעה־קוח לע חקפמה תאמ תונובשחו־םיניד" 7186
 סראמב 8 ,״דכו הריקס ,(דנאלריא) םייאלקח םידבוע״ :םג הוושה — .1870 ,ךילבודב

 .1862 ןודנול ,1862
 םייאלקחה םידבועה לש םרכש רבדב םיינעה־קוח לע חקפמה תאמ תונובשחו־םיניד" 187

 .1 ,29 ׳מע ,ךילבודב
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 ןוהה־רבצה לש •קלחתה

 תינוממ הקיזב אלא רכשה־םלשמ וילעב לא רושק וניאש ,ומצעל דחוימ דמעמ
 .דבלב

 דוע ערוהו הז בצמ ךלה זאמו .1846 תנשב םרויד בצמ היה המ ,ונדמל רבכו
 — םויל םוימ םיכלוהו־םיתחופ םה :בגא—םייאלקחה םויה־יריכשמ קלח .רתוי

 הברהב תולוע ןהיתובעותש ,תופפוצמ תותקבב םירכוחה תומדא לע םירד ןיידע
 רבדו .הילגנאב םייאלקחה תוזוחמה ונל וארהש ,הז גוסמ עורגבש־עורגה לכ לע
 תויוכיסנב — םורדב :רטסלואב םידחא תומוקמל טרפ — יללכ ףקות ול שי הז
 — זכרמב ;דכו ,דרופסקווב ,ואלקיווב—חרזמב ;דכו ,ינקליק ,קירמיל ,קרוק

 ,ןורייטב ,םירטנאב ,ןואודב — ןופצב ;דכו ,ןילבודב ,הכלמהו ךלמה לש תויוכיסנב
 םילעופה לש תותקבה" .דכו ,ייוולאגב ,ויאמב ,ןומוקסורב ,ואגילסב — ברעמב ;דכו
 ־יליביצלו תירצונה תדל ןה ןולק" — םיחקפמה דחא קעוצו דמוע — ״םייאלקחה
 םילעופה לש םרויד־יאנת תא רתוי דוע קיתמהל ידכ .א 187"וז הנידמב היצאז
 תוריעזה ,דמדאה־תוקלח תא תיתטיש הלועפב םהמ םיעיקפמו םיאב ,ולא תורואמב
 םינותנ יכ ,השוחתה םצע" .תורואמה ןתוא לא תוכייש ויה םיגלפומ םינמזמ הזש

 בלב הררוע ...םהינכוסו תועקרקה־ינודא ידי־לע םהילע לטוהש ,הז יודינל םה
 ךרדב םתוא וליגרהש ׳הלא לכל תמוערתו תודגנתה לש םימיאתמ תושגר םילעופה
 ־םרחומ עזגב םיגהונש ךרדכ ...םהב םיגהונ הנהש ,םיחפוקמ םמצע תוארל וז

 .ב-7"הדונמו

 ,םיאטאטמו םיסרוה וליחתהש ,היה תיאלקחה הכפהמה לש ןושארה השעמה

 ודמעש תותקבה תא ,הובגמ המסיסרצ יפ לע וליאכו רתויב לודג הדימ־הנקב
 םירפכב הסחמ םמצעל אוצמל םילעופה ןמ םיבר וחרכוה ךכו .הדובעה־תודשב
 ,תורואמב ,תוגגה־תוילעב ,תובחס־ייולב םיקחודש ךרדכ ,םתוא וקחד םש .םירעבו

 — םיריא לש תוחפשמ יפלא .רתויב םיעורגה םיעבורה לש םיאובחמבו םיפתרמב

 ,תימואל הניחבמ תומודק־תונומאל םיספתנה ,םילגנאה לש םתודע יפל וליפא

 המלשה םתוזילעב ,םתריכ־םתריד לא היוצמ־יתלבה םתוקבדב םיריאה םינייטצמ
 ־יתב ןיב לא ועלקנ הנהו םואתפ וררועתנ — החפשמה ייחב תירסומה םתרהטבו
 םירכוח־םיאןח לצא הדובע שקבל וישכע םיסונא םירבגה .תונזה לש הייברה
 אלו .תוריכש לש רתויב העורגה הרוצה איהו —םויל קר םה םירכשנו הביבסבש
 ךולה ,הדובעה םוקמ לא םילודג םיקחרמ ךלהל םה םיכירצ םיתעש" אלא דוע
 תופוכת םימייתסמה ,תולבס ינימ לכל םיצורפו ךרדב םה םיבטרנ בורה לע ,בושו

 -י 157"ינועבו הלחמב ,תושישתב

 םירתוימל ובשחנש ,םילעופ םתוא טולקל םירעה ויה תוכירצ הנש־הנש"
 םיאצומ םירפכבו םירעב יכ" ,םיהמתו םידמוע הז לכ רחאלו ;-!!*7"םיירפכה םירוזאב
 רוסחמ אובל םייאמ וא רוסחמ םייק םייאלקחה םירוזאב ולאו ,םילעופ לש ףדוע

 .12 ׳טע ,םש א187
 .12 ׳מע ,םש ב187
 .25 ׳טע ,םש ג187
 .27 'טע ,םש ד187
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 ביבאהו ריצקה תונועב" אלא שגרומ הז רוסחמ ויא יכ .איה תמאה ח187״,םילעןפב
 ־תופוקת ראשב ולאו — הבר תוליעפב תומשגומ תויאלקחה תודובעהש ןמזב וא
 לש ירקיעה לוביה תא םיפסואו־םירפוח זאמ" יכ .׳187"תולטב םיידי הברה הנשה
 ־ ז1*י״הדובע םליבשב ןיא ...םימדקומה ביבאה־ימיל דעו ,רבוטקואב ,המדא־יחופת
 תוקספה ינימ לכו הלטב־ימי םהל םידעונ" םיקוסע םהש םימיב ףא יכ ,דועו

 .חי 87״הדובעב

 ־תמדאב רינ־תמדא לוגלג לש ,רמולב — תיאלקחה הכפהמה לש הלא תואצות
 — הלאב אצויכו ,הדובעב דואמ־דע־ינדפק ןוכסח לש ,תונוכמב שומיש לש ,הערמ
 הטנרה ןמ לוכאל תחתש ,תפומל תועקרק־ינודא םתוא ידי־לע תוכלוהו תורימחמ דוע
 אלש ידכ ,םהיתוזוחאב ,דנאלריאב תבשל םדסחב םיליאומ םה ,ץראל־ץוחב םהלש
 הלאה םינודאה םיאצומ ירה ,עציהו שוקיב לש ק1חב םגפ לש ץמש הלילח ליטהל
 םיסונא וללה !םיריעזה םהיסירא לצא רקיעב ...םנעמל — הדובעה־תקפסא״ תא

 םהל ןתינה דכשה־רעשו ,תועקרקה־ןודא לש ותדובעל ושרדייש תע לבב תונעיהל
 — םיליגר םילעופל םימלשמש רכשה לש חיכשה רעשה ןמ הברהב םירקמ המכב דורי
 סונא אוהש ,ךכ ידי־לע סיראל םרגנה דספהב וא תויחונ־יאב ללכ םיבשחתמ ןיאו

 ."187"אוה־ותדובע תא חינזהל ריצקו ערז לש תושקה תונועב
 לע הדובעה־ןמ־הלטבאה ,הקוסעתב תורידסה רסוחו ןוחטבה־רסוח :ןכ יכ הנה
 — יסחי ץסולכוא־ףדוע לש וינמיס הלא לכ — המויק ךרואו תופוכתה היתורזח
 ־ורפה לש ויתונלבוק תניחב ,םיינעל־תודסומה יחקפמ לש תונובשחו־םינידב םילוע
 ־ןויראטלורפה ברקב םג תומוד תועפותב ונלקתנ יכ ,ונל רוכז .יריאה יאלקחה־ןיראטל
 ־ליח אבו־םייגתמ ,תיתיישעת ץראב ,הילגנאבש ,אוה לדבהה ךא .הילגנאב ירפכה

 ־ליח אבו־םייגתמ ,תיאלקח ץרא ,דנאלריאב ולאו ,רפכה ןמ יתיישעתה םיאולימה
 םש .םהירפכמ ושלתנש םילעופה לש םטלפמ־םוקממ ,םירעה ןמ יאלקחה םיאולימה
 [דנאלריאב] ןאכ !תשורחה־יתבב םילעופ םיכפהנ תואלקחה־ירתוימ [הילגנאב]
 ־רכש לע ןמזב־וב םיצחול םיאצמנ םהש דועב — םירעה לא םישרוגמה םילעופה
 לא םיחלשנו־םירזוח םה דימתו םייאלקח םילעופ םיראשנ — ריעבש הדובעה

 .הדובע שפחל ,םירפכה
 םויה־ריכש לש ירמוחה בצמה תא םימכסמ םיימשרה תונובשחו־םינידה ירבחמ
 קיפסמ ורכש ןיא ,רתויב ינדפק םוצמצ ךות יח אוהש יפ־לע־ףא" :רומאל יאלקחה
 קוקז אוהו !הרידה־רכש םולשתלו הליגר החפשמ לש היתונוזמל ישוקב אלא
 דווכוסב הריואה ...וידליל ,ותשאל ,ומצעל השבלהל גואדל ידכ םירחא תורוקמל
 חזה דמעמה תא ושע ,םילבוס םהש קחודהו רוסחמה ראש םע דחי ,ולא תורואמ

 — יכ ,ךכב המית ןיא הלא לכ ירחאו .׳187״תפחשהו תחדקה תולחמל רתויב־ינשגר

 .25 ׳םע ,םש 71187
 .1 ׳םע ,םש 1187

 .32 ,31 ,םע ,םש 7187
 .25 'םע ,םש 17187

 .30 ,םע ,םש 7)187
 .13 ,21 ׳םע ,םש 'ג87
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 ןוהה־רגצה לש ךילהתה

 ויתוכרעמ ךותל רדוח רוכע ןוטיר — תונובשחו־םיגידה ירבחמ דחא־חפ םידיעמש יפכ.
 רסומ ,דיתעב שאייתמ ,הווהח תא ללקמ ,רבעל אוה עוושמ יכ !דמעמ ותוא לש
 — דחא ביצי ןויער אלא ובלב ןיאו ,"םיגוגאמד לש הקיזמה םתעפשהל״ ומצע;

 ,הקוריה [דנאלריא] ןירא הכפהנ תאזכ שבדו־בלח־תבז ץראל :הנה .הקירמאל דונל

 ־חסונב אלוכ אמלע ליבשב הלודג הפורת התוא — ןיסולכואה־תוטעמתה לש היטעב
 !סותלאמ

 : תחא המגודב ונייד — םייריאה תשורחה־ילעופ לש תוגונעתה־ייח לעו

 היישעתה לע חקפמה רמוא — "דנאלריא־ןופצב ןורחאה ירוקיב תעשב״
 לעופ לש ויצמאמ לע האבה תודעה תא יתלביק" — ר ק י י ב טרבור ,הילגנאב
 היתלביקש ומכ ,הנושלכ ותודע תא איבמ ינירה .ודליל ךוניח תונקהל החמומ יריא
 וקיסעהש ,רמוא םא דימ ןבוי — זוזדו׳נוזנ יתיישעת לעופ הז היה םנמאש .שממ ויפמ
 םיסבכ־טבוח ינירה :ן ו ס נ ו ׳ג .דטס׳צנאמ לש קושה ליבשב תורוחס תיישעב ותוא

 ונא תבשב .ר םוי דע ׳ב םוימ ,הלילב 11 דע רקובב 6־מ ינא דבועו [1נ661;161•]
 .(שפונלו הדועסל) תועש 3 ןמז ותואמ ונל שי !ברעב 6־ב הדובעה תא םימייסמ

 > עובשל םיסנפ 6ד גניליש 10 לבקמ ינא יתדובע דעב .םידלי 5 יל שי לכה־ךסב

 תגאוד ,12 תב ,הריכבה הדליה .עובשל .ליש■ 5 החיורמו ןאכ תדבוע יתשא ףא
 םינכומ ויהיש ,םינטקב תלפטמ איה .הדיחיה תרזועהו ונלש תלשבמה איה .תיבל
 .רקובב יצחו שמחב יתוא תררועמ ,ונתיב דיל תרבועה הריעצ .רפסה־תיבל דליל

 ינפל [לוכאל] המואמ םילבקמ ונא ןיא .יתא דחי תיבה ןמ תאצויו המק יתשא
 םילכוא ונא ןיא !םינטקה םידליב םויה לכ תלפטמ 12 תב הדליה .הדובעל ונתכל
 ראשב ,הת םיתוש ונא עובשל תחא .התיבה םיכלוה ובא זאו ,8דב רקובה־תחורא דע
 — םרית חמקמ םיתע ,ןופיש חמקמ םיתע ,(31:11־3.13011-1;) הסייד םילכוא םימיה

 תומיב .םימו רכוס טעמב םריתה חמק תא םילבתמ ונא ףרוחב .)גישהל לכונ םא
 ־תרז לע ונמצעב םילתוש ונאש הניגה ךותמ ,המדא־יחופת תצק םילכוא ונא ץיקה
 םיגישמ ונא ,רשפא םא ,םימעפל .הסיידה לא םירזוח ונא ,וללה ולזא !ונלש עקרקה
 לכ דימת םוי לכב לוחה־תומיבו תותבשב םוילרבוימ םיכישממ ונא ךכ .בלה טעמ
 לא אובת םימעפלו רשפא .הדובעה־םוי רחאל דימת ףייע ינא םיברעב .הלוכ הנשה
 ,רפסה־תיב תא םירקבמ ונידלימ השולש .דואמ תוקוחר םיתעל ךא ,רשב תכיתח וניפ

 .עובשל םיסנפ 9 — ונתריד רכש .עובשל דחא סנפ תלוגלוג לכ דעב םימלשמ ונאו

 הלאכ .188"רתויב־לוזה ריחמב םייעובש לכל םיסנפ 6־ו גניליש הלוע קלדל לובכ
 !דנאלריאב םייחה םה הלאכ הנאלריאב רכשה־ירועיש םה

 ףוסב .הילגנאב םויה־רדס לש אשונ בוש תשמשמ דנאלריא לש התקוצמ םנמאו
 דרול אוה ,םיידנאלריאה תועקרקה״יעושמ דהא אב 1867 תליחתבו 1866 תנש
 "י\¥16!מ6מ80111:011 .ןורתפ אוצמל "סמייט״ה יפד לעמ הסנמו ,ןירפאד

 .("והזכ בושח ןודא דצמ רבדה ישונא המכ) \ז0מ 8010ן1י £!•0886111 נ36!־!־11!י־

 םסיכ ךותל םיחנר־ישוע 3 ולשליש 1864 תנשבש דועב יכ ,ה הלבטב וניאר הנה
 1865 תנשב ירה — ש״יל 4.368.610 לש ללוכה־חוירה ךותמ ש״יל 262.610 ךס קר

 .96 ׳מע ,״1866 רבוטקואב 31 ,ר״חהתב יחקפמ לש חוח״וד״ 183
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 חוירה ןמ שש״יל 264.528 ךס םסיכ ךותל לשלשל ״תושירפ״ה ינמא 3 םתוא וקיפסה
 646.377 םיחמ־ישוע 26 םסיכ ךותל ולשליש 1864־ב .ש״יל 4.669.979 לש ללוכה
 — םיחור־ישוע 121 :1864 .ש״יל 736.448 — םיחור־ישוע 28 :1865־ב ;ש״יל
 ־ישוע 1131 :1864 .ש״יל 1.320.996 — םיחור־ישוע 186 :1865 ;ש״יל 1.066.912
 :1865 ;הנשה לש ללוכה־חוירה ןמ תיצחמה טעמכ ,ש״יל 2,150.818 — םיחוד
 םלוא .הנשה לש ללוכה־חוירה תיצחממ רתוי ,ש״יל 2.418.933 — םיהור־ישוע 1194
 ןטק רפסמ ידי־לע עלבנה ,המואה לש תיתנשה [מ6מ^1] הסנכהה ןמ יראה־קלח
 ןתזוזב םוצע — דנאלריאבו ,היט1קםב ,הילגנאב תועקרקה־יליא לש רועיש־ןיאל
 תקולח רבדב םסרפל אלש ןיוכנל האצמ תילגנאה תואנידמה תמכחש ,ךכ ידכ דע
 .םיחתה תקולח יבגל תמסרפמ איהש ,יטסיטאטס רמוח ותוא תיעקרקה הטנרה
 הטנרה תורורצש ,ןויערה .הלאה תועקרקה״יעושמ דחא אוה ןירפאד דרול
 הכורכ היהתש רשפא הלא לש םתעפשש וא /םירתוימ" תויהל םעפ םייושע םיחודהו
 "אירב יתלב״ו "ןוגה־יתלב" ןויער ןבומכ והז — םעה לש ינועה תעפשב אוהש־ךיא
 ,איה הדבועה .תודבועה — תואור ויניעש המ אלא ול ןיא אוה .דחאכ (1ג!180ז1מ<1)
 הטנרהדוורורצ םילועו־םיאג ןכ ,דנאלריא לש ןיסולכואה־רפסמ תח1פש לככ יכ
 ,עקרקה־לעבל "הכרב האיבמ" ןיסולכואה־תוטעמתהש ,איה הדבועה ;םייריאה
 דמוע ךכיפלו .עקרקה חיפס אלא וניאש םעל םג אליממו ,ןיעקרקמל םג אליממו
 םירגהמה םרזו ,איה ןיסולכוא־תפופצ ןיידע דנאלריאש ,קסופו [ןירפאד דרולה] אוה
 ,הכרצ־לכ המילש היהת דגאלריא לש הרשא תכרבש ידכ .ןתמירזב הפרנ ןיידע
 ,םיבשוחה ובשחי לאו .הדובע־ישנא לש ןוילימה % דוע תוחפל הכותמ טולפל הילע
 לש ןשרדמדויבמ אפור ותואל לושמ ,ןטייפ םג אוה לכה לע ףסונש ,הז דרול יכ
 זיקהל הווצמ היה ,הבטה ולצא אצמ אלו הלוחל אב היהש םעפ לכש ,חס סודארגנאס

 דרול .ותלחמ תא םג ומד םע דחי דביא הלוחהש דע — שדחמ םד זיקהל דימת ,םד
 — ךרעב םינוילימ 2 םוקמב ,דבלב ןוילימה ץ3 לש השדח םד־תזקה שרוד ןירפאד
 אלו .םינשה־ףלא תוכלמ תא ןירא תנידמל תמאב ריזחהל ןיא הזקה התוא ילב ירהו

 .ךכל היאר איבהל השק

 1864 תנשב ןפקיהו ןרפסמ ,דנאלריאב תורובחה

 ןחטשש תורובח .4 ןחטשש תורוכח .3 ןחטשש תורוכח .2 ןחטשש תורובח .1
 םירקא 30 דע 15~מ םירקא 15 דע 5־מ םירקא 5 דע 1־מ דחא רקא לע הלוע וניא

 םירקא דפסמ םירקא דפסמ םירקא דפסמ םירקא רפסמ
48,653 25.394 82.037 288.916 176.368 836.310•! 136.578 51.343(31 

 ללוכה חטשה 8 ןחטשש תורוכח .7 ןחטשש תורוכח .6 ןחטשש תורוכח .5
 _ םירקא 100 לע הלוע םירקא 100 דע 50״מ םירקא 50 דע 30־פ

 םירקא םירקא רפסמ םירקא רפסמ םירקא דפסמ
 א185 20.319.924 8*227.807 31.927 3*983.880 54.247 2*906.274 71.961

 ."הממוש המדאו לובכ־תמדא" םג ףיקמ ללופה־חטשה א18$
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 ןוהה־־רבצה לש ךילהתה

 תשולש לש תורוכחה תא ,1861 דע 1851 םינשה ךשמב ,רקיעב בירחה זכרהה

 הלא םיכירצ לכ םדוק .םירקא 15־מ הלעמל אלו 1־מ הטמל ,םינושארה םיגוסה

 החפשמ לכל בושחנ םא —וא /•׳םירתוימ" םיסירא 307.058 הלעמ וז הסירה .לסחתהל

 ,תמזגומה החנהה תא חיננ םאו .שפנ 1.228.232 — תושפנ 4 לש ךומנה עצוממה תא

 וכרטצי ירה ,םהמ !/4 בוש טולקל ןתינ תאזה תיאלקחה הכפהמה לש חמויס םע יכ

 הלעמל אלו םירקא 15־מ הלעמל — 6 ,5 4 םיגוסל רשאו .שפנ 921.174 רגהל

 ליבשב ידמ־םינטק וללה יכ ,ןמזמ רבכ םיעדוי הילגנאב ירה — םירקא 100־מ

 ןתוא טוקננ םאו .ןאצה־לודיג ליבשב ספאכו־ץאכו יטסילאטיפאקה האובתה־לודיג

 ,הנהו .1.709.532 :לכה ךסב .רגהל םיכירצ שפנ 788.761 דוע יכ אצי ,םדוקמכ תוחנה

 ,[00זממ161'31)1)61:11;ןז1€111; 611 מ1311£6£111;] הליכאה םע רבגתמ ןובאיתהו ליאוה

 איהש םגה ,דנאלריא יכ ,תוארל הנחקפת הטנרה תורורצ [ילעב] לש םהיניע ירה

 םושמ איה תלדלודמו ,איה תלדלודמ ץרא ןיידע ,שפנ תונוילימ 3% קר הנומ

 תכל־קיחרהל הכירצ התייסולכוא־תוטעמתה ,רמוא הווה ,איה ןיסולכוא־תפופצש

 שמשל — תמא־תוחילש התוחילש תא דנאלריא םייקתש דע ,הברהב רתוי דוע

 .ב 188רקבל הערמ־תודשו ןאצל ץבדמ־תואנ הילגנא ליבשב

 תצקמ — הכרב־אלמ ד1תמ ותואב םג אצומ התא ,הז ונמלועבש בוטה לכבכ

 לש רבצהה דעוצו ךלוה תיעקרקה הטנרה לש רבצהה םע דעצב־דעצ .לצה ןמ

 ורבעמ הייחתל־םק ,רושהו השה תרזעב ןאכ והולסיחש ,יריאה .הקירמאב — םיריאה

 ידי־לע םג ,יתטיש לוצינ םילצונמ היתובקעב םיאבה םיאנתהו בערה־תקוצמ דציכ ב185
 ־תכפהמ תא תומילאב דיבעהל ידכ ,תילגנאה הקוהתה ידי־לע םגו םידיחיה עקרקה־ילעב
 םתבוטל השורדה הדימב השולק התושעלו דנאלריא לש הייסולכואה תא לדלדלו תואלקחה
 ןודתש השרפב ,הז ירוביח לש ישילשה ךרכב טורטורפב תאז חיכוא — עקרקה־ינודא לש
 .םייאלקחה־םידבועה לשו םיריעזה םירכוחה לש םהיאנתב ןודל םג בושא םש .עקדקה־ןיינקב
 ,םינמוי" ותומ ירחא ריאשהש ורפסב ,רוינס .וו ואסאנ .תחא הטאטיצ קר איבא ןאכ
 :ראשה ןיב ,רמוא — 282 ׳מע /ב דרכ ,1868 ןודנול ,םיכרכ 2 ,״דגאלריא לע תוסמו תוחיש
 בוט רישכמ שמשמ אוהו ונלש םיינעה־קוח תא ונגשה" — .ג ר״ד ריעה — ״דואמ הפי״
 םוש ...הריגהה תשמשמ ,רתוי דוע ףיקתו ,רחא רישכמ .עקרקה־־ינודאל ןוחצנה תא חיטבהל
 עקרקה־ינודא ץב) המחלמה תכראהב תוצרל לכוי אל ,דנאלריאל אוה דידי םא ,שיא
 םייתסת המחלמהש ,תוצרל לכוי תוחפ דועו ■— (םיטלקה ןמ םיריעזה םירכוחה ןיבל
 הערמ ץרא תויהל דנאלריא רהמת ןכ ,ףולחל המחלמה רהמתש לכ ,םיסיראה לש םנוחצנב
 ןכ — הערמ־ץרא תשרודש יפכ ,סחיב ,השולק הייסולכוא תלעב (£1־3,2111£ 00ע111:1י5ז)
 דנאלריאל הל וחיטבה 1815 תנשמ םיילגנאה ןגדה־יקוה ״.תודמעמה לכ ליבשב רתוי בוט אהי
 ךרדב ועייס הלא םיקוח :עמשמ .הלודגה הינטירב לא ישפח ןגד־אובי לש ןילופונומה תא
 .ןילופונומ ותוא םואתפ לסוח ,1846 תנשב ןגדה־יקוה לוטיב םע .ןגדה־לודיגל תיתוכאלמ
 תכיפהל המוצע הפונת ןתיל ויד דבלב הז ערואמ ירה ,תוביסנה ראשב רבדנ אל םא ףאו
 שוריגלו תתוכחה־תווחה לש ןזוכירל ,תומהב ליבשב הערמ־םוקמל תידנאלריא ריג־תמדא

 עקרקה תוירופ תא 1846 דע 1815 םינשה ךשמב םיחבשמ ויהש רחאל .םידיעזה־םירכיאה
 לודיגל ומצע עבטה ידיב דעוימה אוה עקרק ותוא :תולוק־ילוקב םיזירכמ ויהו דנאלריאב
 ,םואתפ וליגו הילגנאב םיאנידמה ,םינלכלכה ,םימונורגאה ואב ךליאו ןאכמ ירה — םיטיח
 ,הלעתה לש ינשה הרבעמ ,ןרוואל־הד סנואיל רמ !אופסמ רוצייל אלא רשכ עקרקה ןיא יכ
 ־ירבדל םפתנ אהיש ,ןרוואל לש וגוסמ "יניצר" םדא היהיש ךירצ .וז תילגת לע רזחו רהימ

 .הלאכ תודלי
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 יטסילאטיפאקה רבצהה לש יללכה קוחה .23

 הקיתעה םימיה־תכלמ תמועלו .םיינפה תירב רבחכ - סונייקואה לש ינשה
 >הריעצןד םיקנעה־תקילבופר םימיא־הליטמו תמייאמ ,הלועו־תממורתמ

 .4061־1)3 £3*3 מ01ז13מ08 3£1111*

.36618 1136*61*3*£1 106)806138 

 ופקת ימור לע לרוגה תולבס]
 .םיחא־חצר לש עשפ ףאו

 [.7 ,ןדופא (סויצארוה)

 העבראו םירשע קרפ

 ינושאר ארקתמה רבצהה

 ינושארה רבצהה -דוס .1
 ךרע־ףדועמו ,ךרע־ףדוע ןוה הרזעב םישוע דציכ ,ןוידל ךפהנ ןוממ דציכ וניאר
 החנה ;ךרע־ףדוע — ןוהה־רבצהל תמדוק החנה ,םלואו .ףסונ ןוה םישוע בוש
 — יטסילאטיפאקה רוצייל תמדוק החנהו ;יטסילאטיפאק רוציי — ךרע־ףדועל תמדוק

 .הדובע־חוכ לשו ןוה לש תולודג תויומכ תורוחס־ינרצי לש םהידיב ויהיש

 תאצל לכונ אלו ,ךובמ־לגעמב תבבותסמ העונת התוא לכש המוד :ןכבו
 "םדוק רבצה" :ת ימ ס םדא לצא) "ינושאר" רבצה חיננ ןכ םא אלא ונמיה

 וניאש רבצה — יטסילאטיפאקה רבצהל םדוקה ([״סע6ע10118 30001111113*103׳׳]
 .ואצומ־תדוקנ .אלא ,יטסילאטיפאקה רוצייה־ןפוא לש ותאצוה

 אטחה אלממש ךרעב דיקפת ותוא תינידמה הלכלכב אלממ ינושאר רבצה ותוא
 ןימה לע אטחה דרי ךכבו ,חופתב ויניש עקת ןושארה םדא .היגולואיתב ןומדקה

 רופיס הילע ךל םירפסמו םיאבש ,ךכב ךל תרבסומ רבצהה לש ותישאר .ישונאה
 , [011*6] הלוגס־ישיא לש הרובה :ויה םייוצמ םיקוחר םימודק םימיב .רבעה ןמ

 דשא לכ םיזבזבמה ,םינלצע םיחחרפו ,ןאכמ ,םיינוכסח לכה לעו םינובנ ,םיצורח
 דציכ ,ונל תרפסמ יגולואיתה ןומדקה־אטחה לע הדגאהש אלא .ןאכמ ,רתויו םהל
 ■־אטחה לע השעמה רופיס ולאו ,ויפא תעיזב ומחל לכוא אהיש םדאה לש וניד אצי
 .רקיע־לכ ךכל םיקוקז םניאש ,םדא ינב םלועב שי דציכ ,ונל הלגמ ילכלכה ןומדקה

 רייתשנ אל םינורחאהו ,רשוע ורבצ םינושארהש ,םירבדה ולגלגתנ ךכו .ךה־ונייה ,ךא
 םתוינע םינומ ונא ,ןומדק אטח ותואמ ,ןאכמו .םרשבו םרוע תא רוכמל אלא םהל
 אלא רוכמל המ םהל ןיא בוש ,םתדובע לכ ףא לע ,םויה דעש ,םינומהה ינומה לש
 יפ לע ףא ,תדמתמו־הלדגה ,םיטעומ לש םתורישע םינומ ונא ןאכמו ;םמצע תא
 ,םידליל םירופיס ,הלאכ תולפית־ירבד .דובעלמ ולדח ןמזמ רבכ םיטעומ םתואש

 ¬לכ םיניוצמ םעפ ויהש — םיתפרצה ינפל ,לשמל ,ר י י ת רמ סיעלמו סעול ונדוע

 ןגהל אבה הנידמה שיא לש תיגיגה תוניצרב תאז השוע אוהו — םחור־ראשב ךב
 הבוח אלא וז ןיא בוש ,ןיינקה־תלאשב םיעגונשמ ,םלוא.[ןג1־01>1־16*6] !יינקה לע
 תא הב תוארלו ,םידליל תודגאה־רפס ךותמ החוקלה ,הדמעה תא םייקל השודק
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 ןוהזזירבצה לש ךילהתה

 הירוטסיהב ירהו .תוחתפתהה־תוגרד לכו תופוקתה לכ ליבשב הנוכנה הדיחיה הדמעה
 .תומילאל :רוציקב ,חצרו־לזגל ,הענכהל ,שוביכל לודג דיקפת עדונ ,עודיכ ,תיתימאה

 ויה "הדובע״ו טפשמו־קוח .הילידיאה — דימתמ הררש הוילש,ד תינידמה הלכלכב
 וז תנש״ל םעפ לכב ,ןבומכ ,טרפ — תורשעתהל םידיחיה םיעצמאה דימתמ םישמשמ

 ינושארה רבצהה לש םידותמה לע רמול לכות ,רבד לש ותימאל ."הב םידמוע ונאש
 .םלועמ וללה ויה אל הילידיא דא — רמאתש המ

 םניא היחמ־יעצמאו רוציי־יעצמאש םשכ ,הליחתכלמ ןוה םניא הרוחסו ןוממ
 אלא לוחל לוכי וניא אוה ףא הז לוגלג םלוא .ןוהב לגלגתהל םה םיכירצ .ןכ
 דואמ־דע םינוש םיגוס ינש יכ חרכהה ןמ :ךכב אוה ןמוכיסש ,תומיוסמ תוביסנב
 — םהו ,םהיניב אשמו־עגמ ידיל ואוביו הלא לומ הלא ועיפוי תורוחס־ילעב לש

 ־םוכס תא ךרעשל אוה םניינעמש ,היזזמ־יעצמאו רוציי־יעצמא ,ןוממ לש ןיינק־ילעב
 ־ינב םילעופו !ןאכמ ,םירחא־תדובע תיינק ידי־לע ,םמצע לש םניינקבש םיכרעה

 תועמשמב ןירוח־ינב םילעופ .ןאכמ ,הדובע ירכומ ןכ לעו ,םתדובע־חוכ ירכומ ,ןירוח
 ףאו !דכו םיתימצ ,םידבע ןוגכ ,רוצייה־יעצמאל ןירשימב םיכייש םה ןיא :הלופכ
 :הברדא !ולש־וקשמ תא להנמה רכיאה לצא ןוגכ ,םהל םיכייש רוצייה־יעצמא ןיא

 תורוחסה קושב וז תויבטוק לש התווהתה םע .הז ןיינקמ םיקירו םייונפ םישפח םה

 ,ול תמדוק החנה — ןוהה־סחי .יטסילאטיפאקה רוצייה לש דוסיה־יאנת םינותנ
 ־רוצייה קיפסהשמ .הדובעה־תמשגה יאנתב ןיינקה ןיבו םילעופה ןיב הדרפה אהתש
 אוה אלא ,וז הדרפה םייקמ אוהש דבלב אל ,אוהדילגר לע דומעל יטסילאטיפאקה
 םלועל איבמה ,הז ךילהת :םידמל ונאצמנ .ךלוהו־לדג הדימ־הנקב הרציימו־רזוח םג

 ןיינקה ןיבו לעופה ןיב דירפמה ,הדרפה־ךילהת היהי אוהש חרכהה ןמ ,ןוהה־סחי תא

 ,ןוהל הרבחה לש רוצייהו היחמה יעצמא תא ךפוהה ,ךילהת — ותדובע־יאנתב
 רבצה ארקתמה הזש ירה .ןאכמ ,םיריכש םילעופל םירישיה םינרציה תאו ,ןאכמ

 ־יעצמא ןיבו םינרצי ןיב דירפמה ,ירוטסיהה הדרפהה־ךילהת אלא וניא בוש ינושאר
 לש הירוטסיהמורטה תא וכותב ליכמ אוהש םושמ /׳ינושאר״כ הארנ אוה .רוציי

 .ותוא םלוהה רוצייה־־ןפוא לשו ןוהה

 ילכלכה הנבמה ךותמ הלעודומצ תיטסילאטיפאקה הרבחה לש ילכלכה הנבמה
 ליבשב תודוסיה תא הררחיש הנורחאה וז לש התוררופתה .תילאדואיפה הרבחה לש

 .הנושארה

 לדחשמ ,ונוצרכ ותוישיאב תושעל ול ןתינ זא קר ,לעופה ,רישיה רציימה
 ידכ :דועו .רחאל ופוגב ףופכ וא תימצ תויהל לדחשמו המדאה לא לובכ תויהל
 אצומ אוהש םוקמ לכל ותרוחס תא אשונה ,הדובעדדוכ לש ישפח רכומ היהיש
 ןהירדסמ ,םינמואה־תודוגא לש ןנוטלשמ ררחתשיש אוה חרכהה ןמ — הילע םיצפוק
 ,תילגנ דהא דצמ .ןהלש הדובעה־תונקתבש םיגייסה ראשמו ,םירזועו תוילוש רבדב

 תעונתכ ,םיריכש־םילעופל םינרציה תא תכפוהה וז ,תירוטסיהה העונתה ,וז הניחבמ
 דצ קרו — םינמואה־תודוגאל תופיפכה ןמו [תילאדואיפה] תותימצה ןמ םרורחש
 ןיא ינשה דצה ןמ םלוא .ונלש םיינגרובה םינוירוטסיהה ליבשב םייק דבלב הז
 לכ םהמ ולזגנש רחאל אלא םמצע תא םירכומ םישענ הלא םישדח־םיררחושמ
 םיילאדואיפה תודסומהש ,םמויקל תובורעה לכ ולזגנו םדיב ויהש רוצייה־יעצמא
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 ינושאר ארקתמה רבגהה .24

 שאו םדב תובותכ ןה אלה הז םלושינ לש ויתודלותו .םהל םיחיטבמ ויה םינשיה
 .תושונאה לש םימיה ירבד רפסב

 קיחרהל קר אל ויה םיכירצ ,םישדחה םיטילשה הלא ,םייתיישעתה ןוהה־ילעב
 תורוקמש םיילאדואיפה םינודאה תא םג אלא ,םידוגיאה לש םינמואה־ישאר תא

 תוקבאיהב ןוחצנ־ירפכ םתיילע תאטבתמ וז הניחבמ .םניינקב ואצמנ רשועה
 םינמואה־תודוגא דגנ ןכו ,םיאונשה היתונורתי־היתויוכז לע תילאדואיפה הררשה דגנ
 לש ישפחה לוצינה לעו רוצייה לש תישפזזה ותוחתפתה לע וללה ומשש ,םילבכהו
 אלא ברחה־יריבא תא קיחרהל היישעתה יריבא וחילצה אל םלואו .םדא ידיב םדא

 ולע־וספיט םה .םהל ומרג אל םמצע םהש ,תוערואמה תא הפי־הפי ולצינש ךותמ
 ידכ ימורב ררחושמה־דבעה םהב שמתשהש ,הלאכ םינוגמ םיעצמא תרזעב הלעמל

 .[ע811י011ן18] ונורטפדינודא לע טלתשהל

 תא םגו ריכשה־לעופה תא םג םלועל־האיבהש ,וז תוחתפתהל אצומ־תדוקנ
 לש התרוצ־יונישב אלא הניא תומדקתההו .לעופה לש ותודבע השמיש ,ןוהה־לעב
 ןיבהל ידכ .יטסילאטיפאק לוצינל ילאדואיפה לוצינה לש ותכיפהב ,תאזה תודבעה
 יפ לע ףא .םיקחרמל ךכ לכ גילפהל םיכירצ ונא ןיא בוש ,תוחתפתהה ךלהמ תא
 האמב רבכ םשו הפ יטסילאטיפאקה רוצייה לש םינושארה וינצינב ונא םילקתנש
 ־יפאקה ןדיעה תא םינומ ונא ירה ,ןוכיתה םי יפוח לעש תודחא םידעב 15־הו 14־ה
 הלוטיב ןמזמ רבכ םשגתנ םש ,הליחתהש םוקמ לכב .ו6־ה האמה ןמ קר יטסילאט
 — תוינוביר םירע לש ןמויק — םייניבה־ימי לש רהוזה־גשיהו ,ףוגה־תותימצ לש

 .םיבר םימי הז רדיז הנפ רבכ

 ,תוכפהמה ןתוא לכ תירוטסיה הפוקת וללוח ינושארה רבצהה תודלותב

 תובושח לכה לע ךא ;ןוהה־ילעב לש הווהתמה דמעמה ליבשב ףונמ תושמשמה
 םמויק־יעצמאמ ,ףקותבו םואתפ ,םישלתנ םדא־ינב לש םילודג םינומהשכ ,תועש ןתוא
 *ףועכ ["םישפח״נ רקפה םהש םיראטלורפ תקזחב הדובעה־קוש ךותל םיכלשומו

 לכל דוסיה הנה — המדאה לעמ ,רכיאה אוה ,יאלקחה ןרציה לש ולושינ .םסםימשה
 ןתולשלתשה ; תונושה תוצראב ןהל םיגוש םינוג הזה לושינה תודלוה .ולוכ ךילהתה
 הילגנאב קר .תונוש תוירוטסיה תופוקתבו הנוש רדסבו םינוש םיבלש תרבוע

 .180המגודל ונל .דונרחב ןכ־לעו ;תיסאלק הרוצ וז תולשלתשהל התנקנ

 ףא ,רתויב םדקומ ןמזב ןאכ חתפתהל ליחתמ יטסילאטיפאקה רוצייהש ,הילטיאב 185
 ינפל ,תימצ,ד ררחתשמ ןאכ .רתויב םדקומ ןמזב ,דב הלח תותימצה יסחי לש םתוררופתה
 דימ ותוא ךפוה ורורחש :עמשמ .עקרקב איהש־לכ הקזח־תוכז ומצעל חיטבהל חילצהש
 ־םינכומ ,םישדחה וינודא תא אוה אצומ ךכ לע ףסונו ,םימשה־ףועכ־״ישפח" יראטלורפל
 קושה תכפהמ האבשמ .םיאמורה תפוקתמ ורבעו־ורסמנ בורה לעש םירעב ,וינפל םינמוזמו
 התווהתנ .הילטיא לש תירחסמה התונוביר תא הסרהו ,ךליאו 15־ה האמה ףוסמ ,ימלועה

 ־תדובע תא ואיבה ןאכו ,רפכה לא םינומהב ושרוג םירעה ילעופ .ךופה ןוויכב העונת הב
 .והומכ עדונ אלש גושגיש ידיל — םינגה־תדובע תמגודכ הב םיגהונ ויהש — הריעזה המדאה



 ןו?ן?זירבצ?ו לש ךילהתה

 התמדא לעמ תיאלקחה הייסולכואה לושינ .2
 .14־ד האמה לש ןורחאה הקלחב ףוגה־תותימצ השעמל המלענו־הפלח הילגנאב
 ־ינב םירכיא 190םוצעה םבורב ןיסולכואה ויה ,15־ה האמב ןכמ רתויו ,םימי םתוא
 טלשל תחתמ ,רתתסנ רשאכ ,רתתסנ םגיינקש אהיו —םהלשמ םיקשמ־ילעב ,ןירוח
 םידבועה־שאר קחדנ רתוי־תולודגה םינודאה־תוזוחאב .ץוח־יפלכ ילאדואיפ
 ־םילעופה .ישפחה רכוחה ינפמ ,ותעשב תימצ היה ומצע אוהש 03,11111—
 דובעל ידכ םהלש יאנפה תועש תא ולצינש ,םירכיא ויה םתצקמ תואלקחב םיריכשה
 םיריכש םילעופ לש יאמצע דמעמ ינב ויה םתצקמו ,םילודגה תוזוחאה־ילעב לצא
 השעמל ויה םינורחאה הלא ףא .טלחומב ןהו סחיב ןה ,ורפסמב טעומ דמעמ ,שממ
 רועישב ,רינ־תמדא םהל םיביצקמ ויה םרכש דבלמ ןכש ,םייאמצע םירכיא ןמזב־וב
 םירכיאה םע דחי — םינהנ ויה הז דבלמ .םיפירצ תוברל ,רתור םירקא 4 לש
 ויה םג ןאכמו םתמהב תא םיעור ויה ןאכ ;הדעת ־תומדאב שומישה תוכזמ — שממ
 רוצייל ינייפוא ןמיס .191רכו לובכ ,םיצע ןוגכ ,קלד־יעצמא םמצעל םיקפסמ

 לככ בר רפסמ ברקב המדאה־תקולח תשמשמ הלוכ הפוריא תוצרא לכב ילאדואיפה
 טילש לכ לש ותררשכ ,ילאדואיפה ןודאה לש ותרדש .םיסירא־םירכיא לש רשפאה
 הז רפסמו ,ויניתנ רפסמב אלא ,הטנרה־תמישר לש הכרואב אל .דתיה היולת ,ינוביר
 תמדא הקלחנ םג םאש ,ןאכמ .192םייאמצע םיקשמ ילעב םירכיאה רפסמב היה יולת
 תופוכתש דע ,תומוצע תוינוראבדרוינוראבל ,םינאמרונה ידיב השוביכ רחאל ,הילגנא
 לע ףא — םיסכאסדלגנאה ימימ תוקיתע תוידרול 900 דע הדיחי הינודאב הללכ
 םהיניב וצייח םשו הפ קרו ,םיריעז םירכיא־יקשמ המדאה .דתיה העורז ןכ יפ

 םיגנעתמ ויהו םה־םהידי םצעב םהיתודש תא םידבעמ ויהש ,םיריעזה עקרקה־ילעב" 190
 ...םויכ םיווהמ םהשמ המואה לש בושח רתוי הברה קלח זא םיווהמ ויה ...העונצ היחמ לע
 תיעיבשמ רתוי ,יאדוב ,םיווהמ ויה םהיתוחפשמ םעו — עקרק־ילעב 160.000־מ תוחפ אל
 םהל רשא תוריעזה ??66110111 ־תוזוחאמ םתייחמ תא םיאיצומ ויה — הלוכ הייסולכואה לש
 ...םיריעז עקרק־יגודא םתוא לש תעצוממה הסנכהה .(ןיטולחל־ישפח ןיינק — ?1־06110111)
 ־םתמדא תא ודבעש םישנאה רפסמ היה לודג יכ ,ובשיח .הנשל ש״יל 70 דע 60 ךסב הכרענ
 ,"הילגנא לש הירוטסיה" :י י ל ו ק א מ) ״.םירחא לשמ המדא ורכחש םישנאה רפסממ םה
 17־ה האמל ןורחאה שילשב דוע — (.334—333 ׳טע /א ךרכ ,1854 ןודנול ,תירישע הרודהמ
 ,יילוקאמ תא טטצמ ינירה — .(.413 ,םע םש) םיאלקח — הילגנאב םעה־ןומהמ % ויה
 תודבוע "תיחפהלו־ןיטקהל" ליגר ,הירוטסיהה לש יתטיש ןפייז תקזחב ,אוהש םושמ

 .רשפאה לככ ולאכ

 םג םא ,ןיינק־לעב היהש דבלב אל תימצה וליפא יכ ,םלועל חוכשל ונל הלילח 191
 רע תולעבב־ףתוש םג אלא ,ותיב לע תונמנה המדאה־תוקלה לש ,הירגנאב בייח
 םיתימצ םתוא םיקיזחמ ןכ יפ לע ףאו ".תימצ אוה רכיאה (היזלשב) םש" .הדעה־תזנדא
 תא םהיניב וקלחיש היזלש־יבשות תא עינהל ולכי אל הכ דע" .הדעה־יסכנב (361־^8)
 וז הקולח וב העצוב אלש ,דחא רפכ ףא אצמת אלש טעמכ קראמיונב ולאו ,הדעה־יסכנ
 (.126 ,125 ׳טע /ב דרכ ,1788 ןודנול ."היסודפ־תכלממ לע״ :ו ב א ר י מ) ״.הריתי החלצהב
 קשמ הב חתופמו עקרקה־ןיינק לש תפומל־ילאדואיפ ןוגרא הב םייקש ,ןא9אי 192

 ,הפוריאב םייניבה־ימי תפוקת לש רתוי הברה הנמאנ הנומת הנקמ — הריעזה תורכיאה
 .םיינגרוב םימודק־םיטפשמ לש חורב ורבוח בורה לעש ,ונלש הירוטסיהה־ירפס לכ םינקמשמ

 .םייניבה־ימי ןובשח לע "ילארביל" תויהל חונ המכ ,םנמאו

592 



 ינושאר ארקתמה רבצהה ,24

 — םירעה־תכדעמ לש התחירפ תוברל הלאכ תוביסנ .םינודאה לש תולודג תוזוחא
 -אישנש ,םעה־רשועל תורשפאה תא ונתנש ןה — 15דו האמה הנייטצנ לכבו
 יחבשב" ורוביחב ךכ לכ םיצלמנ םירבדב ותוא ראתמ ו יק ם טרופ הלשממה

 תורשפאה תא ואיצוה ןה ךא ;["1,3זג<1{1נ118 !!6211111 .41121136"] ״הילגנאבש םיקוחה
 .ןוהוו־רשוע לש

 הלח ,יטסילאטיפאקה רוצייה־ןפואל דוסיה תא החינהש ,הכפהמ התואל החיתפה
 ןומה .16־ה האמה לש תונושארה םינשה תורשעבו 15־ה האמה לש ןורחאה שילשב
 לש ןתוררופתה םע הדובעה־קוש לא ךלשוה םימשה־ףועכ־רקפה םיראטלורפ לש בר
 םוקמ לכב" יכ ,קדצב טראויטס סמיי׳ג רס רמא ןהילעש ,תוילאדואיפה תורובחה
 איה ףא ,תיתוכלמה הרדשהש יפ לע ףאו ."הריטו תיב ,תלעות אלל ,תואלממ ויה
 תורובח לש ןתוררופתה תא הייפכ־יעצמאב השיחה ,תינגרובה תוחתפתהה לש הירפ
 םושב איה השמיש אל ירה — תטלחומ תוינוביר ידיל עיגהל הפאשש ךותמ ,הלא
 תוכלמהרויבל רתויב־תינדרמ תודגנתה ךות :הברדא .ךכל הדיחיה הביסה םינפ
 — ךורע־ןיאל רתוי הבורמ ןויראטלורפ לודגה ילאדואיפה־ןודאה רצי םירחבנה־תיבלו

 הילע תילאדואיפה־תיקוחה םתולעב־תוכזש ,המדאה ןמ םירכיאה תא םנואב ושרגב
 .הדעה־תמדא תא הליזגב םהמ ואיצוהבו ,ופוג ילאדואיפה ןודאה לשמ התוחפ חתיה אל

 ־נאלפה רמצלדדרוטקאפונאמח לש התחירפ ,דוחיב ,הילגנאב השמיש ךכל הרישי הפיחד
 ועלב תמדוקה תילאדואיפה־הלוצאה תא .רמצה יריחמ תיילע — ךכב ךורכש המו ,תירד
 היה היבגלש ,הנמז־תב .דתיה השדחה הלוצאהו ,תולודגה תוילאדואיפה תומחלמה
 .ןאצלדדערמ־תמדאל רינ־תמדא ךופהל :אופיא ״דתיה התמסיס .תוחוכה לכ חוכ ןוממה

 "דשנילוה לש הקינורכל המדקהכ ןתינ ,הילגנא לש רואית" ורוביחב ,ןוסירה

 —; [״פ6801־1^1011 0£ ?1־66x6^ 10 1101 0111־03110165״]

 םילודגה םילשנה" .ץראה תא בירחה םיריעזה םירכיאה לש הז לושינ דציכ ראתמ
 לש םהיתב . (״]¥1131; 031־6 0111־ 21־031;11101־0301161י8?״) ״? םהל תפכיא המ — ונלש
 םא" .ןמזה־ןברוחל ורקפוה וא חוכב וסרהנ םילעופה לש םהיפירצו םירכיאה
 ררבתי ...םיריבא־תזוחא לכ לש תוקיתעה תומישרב" — ןוסירה רמוא — ״שפחל
 הילגנא יכ ...םיתב םירשע וא רשע־העבש וסרהנורעקש תוזוחא המכב יכ ,דימ
 ,תורייעו םירע לע ...וישכע ומכ תאזכ הדימב ןיסולכוא־תלד םעפ ףא ,דתיה אל

 םשו הפש יפ לע ףא — תיצחמ וא עברמ רתויב ונטקתנ וא ןיטולחל תוברח ןהש
 הערמ־תואנ םיקהל ידכ וצתונש ,תורייעו םירע לע ;תרחא וא וז ריע תצקמב הלדג
 יתייה ךכ לע — ...דבלב םינודאה תוריט אלא ןהב תויוצמ ןיא בוש וישכעו ,ןאצל
 ,ןה תומזגומ םלועל תוקיתעה תוקינורכה ןתואב תונלבוקה ".טעמ אל רפסל לוכי

 'יסחיב הלחש הכפהמה ןמ םמצע רודה יגב ומשרתנש םשורה קוידב ןהב םושר לבא
 סורומ סאמותו ו יק םטרופ הלשממה־יאישנ לש םהירוביח תאושה .רוצייה
 םילעופה דמעמ .16־ה האמה ןיבו 15־ה האמה ןיבש םוהתה תא םיגדהל ידכ הב שי
 ,םייגיב־רבעמ לכ אלל לפנו דרי — קדצבו ,ןוטנרות רמוא ךכ — ילגנאה

 .לזרבה רותל ,ולש בהזה־רותמ
 הבוג ותוא לע וז הדמע אל ןיידע .וז הכפהמ ינפמ הלהבנ ץראה תקוחת
 תריצי ,רמולכ — [״^6311*0* 1*6 *ז31ב01ב״] ״המואה־רשוע״שכ ,ינויצאזיליביצ
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 ןוהה־רבצה לש ךילהתה

 הנוילעה תילכתל בשחנ — םלודלד ידכ דע יותיר אלל םעה־ינומה לוצינו ןוה
 ירגה לע ירוטסיהה ורוביחב רמוא וקב .חנידמ־תמכח ■לב לש [1111111131111116]
 ךכ ידי־לעו ,רתוי םיפוכת םירודיג לוחל וליחתה (1489) םהה םימיב״ :יעיבשה
 ־תמדאל (םהיתוהפשמו םילעופ ןיאב הלבזל היה רשפא־יאש) רינדומדא הכפהנ
 — תויוסירא המכו ;םיטעומ םיעור ידי־לע לקנב הילע חיגשהל היה רשפאש ,הערמ
 ךכ לעו — ״םכסה יפ לע וא סיראה לש וייח ימי לכל וא ,םינש רפסמל תורכחומ
 ־תוזוחאל וכפהנ — ([¥600131!מי] תיאמצעהדוורכיאה לש הבור תמייקתמ .דתיה
 לש ןברוח ידיל (ןאכמו) ,םעה ןברוח ידיל איבהש אוהו.[1)6111681168] םינודאה
 ותמכח .דתיה האלפומ תאזה הלקתה ןוקיתב ...דועו רושעה סמ לש ,תויסנכ לש ,םירע
 קיחרהל ידכ םיעצמא וטקנ םה ...ןמז ותואב טנמאלראפה לש ןכו ךלמה לש
 ןיסולכואה לודלד ידיל ומרגש ,הערמ־יקשמו [הדעה־תומדא לש] םירודיג םתוא
 ירנה לש קוח ".( 461)01) 111311118 1110108111־68 311(1 46]301נ 1113*1112 ]ב83111]:3£6)י
 ,"םירכיא־יקשמב םיתבה" לכ לש םתסירה תא רסא ,19 ףיעס ,1489 ,יעיבשה

 שדוח ,ינימשה ירנה לש 25 ׳םמ קוחב .המדא םירקא 20 תוחפל םהל םיכייתשמש
 ־ירדע דוחיבו ,םילודג םירדעו םיקשמ הברה יכ ,ראשה ןיב ןאכ רמאנ .רוסיא ותוא
 ,תיעקרקה הטנרה דואמ התלע ךכ ידי־לעו ;תוטעומ םיידיב ורבטצנו ומרענ ,ןאצ

 םיניוצמ םע־ינומהו ,םיתבו תויסנכ וצתונ ,םיאלפ הדרי (1111386) החלפה־תואלקחו
 םמוקל קוחה הווצמ ךכיפלו .םתחפשמ ינב תאו םשפנ תא תויחהל םתלכיב ןיא בוש
 'תמדאו רינדומדא ןיבש סחיה תא קוחה עבוק ןכו ;םיברחה םיקשמה תורצח תא

 ,ןאצ 24.000'ב םיקיזחמ םילעב המכש ,ךכ לע לבוק 1533 תנשמ קוח .רכו ,הערמ

 תקוחת םגו םעה לש ויתונלבוק םג .193דבלב 2000־ל ןרפסמ תא ליבגמ אוה ירהו
 לש םלושינ דגנ ,יעיבשה ירנח ימימ ךרעב םינש םישימחו האמ הכשמנש ,הנידמה
 ונל הליג הזה ןולשכה דוס .ירפ ואשנ אל ןלוכ — םירכיאהו םיריעזה םיסיראה
 ורפסב רמוא אוה ךכ — ״יעיבשה ירנה ךלמה לש ותינכת״ .וקב ןווכתמב אלש
 םיקשמ םיקהשכ ,האלפומו התיה הקומע" — 20 הסמ ,״תוירסומו תויחרזא ,תוסמ״
 םליבשב דימעה ,רמולכ ;דיחא [31311<131־<1נ ןקת יפל םירכיא־יתבו םייאלקח
 אלו תויחונ לש עפשב תויחל לכויש ,ןיתנ םייקל ןהב אהיש ,הלאכ המדא־תוסכמ
 אלו םילעב לש םהידיב השרחמה תא םייקל ןהב אהישו ,תודבע לש בצמב
 ("10 1!66ע 1116 1)10118111111116 11311(1 011116 א 193״.דבלב םיריכש לש םהידיב

 ,השרד תיטסילאטיפאקה הטישה ךא 0-^!161-8 31111 1101 מ1616 1111-6111188.'׳)

 הב ,הנימב־תדחוימה ץראה לע רבדמ ,"היפוטוא" ורפסב סודומ םאמ ו ת 193
 ׳םע ,1869 ןודנול ,רבדא .צו,ד ,ןוזניבור םגרית ,״היפוטוא״) ״.םישנאה תא םילכוא םישבכה״

 (.[םילעופ תירפס .צוה ,ילאומש .א םגרית — תירבע] .41
 ןיבו חוירב־תסנרפתמ תישפח תתכיא ןיב רשקה לע טורטורפב דמוע וקב 8193
 ןכש ,הכלממה לש הייח־חרואו התמצוע לע האלפנ העפשה עיפשה הז רבד" .בוט םילגר־ליח
 וצלחלו רשכומ ףוג םייקל ידכ ,הקיפסמ הדימבו דחא ןקת יפל וליאכ תווח הב ויה
 וזחאייו וקיזחיש ,הכלממה תועקרקמ לודג קלח ךכ ידי־לע ורבעוה השעמלו ;רוסחממ
 םיפירצ־ירד םילעופ ןיבו םינודאה ןיב איה םתדמעש ,םינוניב םישנא וא םייאמצע־םירכיא םהב
 ילעב .םישנא לש תיללכה העדה יפל רבדה קזחומ ןכש ...םיתרשמ־םירכיאו (60113861־8)
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 םיריכשל וכפהיי וללהש ,דובעיש לש לפש בצמב םינותנ ויהי םעה־ינומהש ,ךפיהל
 םג םייקל הקוחתה הדקש וז רבעמ־תפוקת ךשמב .ןוהל וכפהיי םתדובע־יעצמאו
 הרסאו ,יאלקחה ריכשה־לעופה לש ופירצ דילש םידקא 4 תב המדאה־תקלה תא
 ,ןושארה םמיי׳ג ךלמה ימיב ,1627 תנשב דוע .ופירצ דותל םירייד סינכהל וילע
 [1^001-] ןודאה־ת זוחאב ףירצ* הנבש לע ונידב בייח לימ־טנורפב רקורק ר׳גור אצי

 ימיב ,1658 תנשב דוע ז המדא םירקא 4 תותימצל ךכל םיצקומ ויהיש אלב
 םיקוחה תא חוכב־םישגהל ידכ תיתוכלמ הדעו התנמתנ ,ןושארה םלרא׳צ ךלמה
 םוחתבש ,עבק לוומורק דוע ;המדא םירקא 4 רבדב קוחה תא דוהיבו ,םינשיה
 םירקא 4 ול םיצקומ ויהיש אלב תיב םיקהל רוסא ןודנולמ ןילימ עבראמ תוחפ לש
 ןיא םא ,תונלבוק םישיגמ ויה 18־ה האמה לש הנושארה תיצחמב דוע .המדא
 רשואמ םויב .המדא לש םיינש וא דחא רקא יאלקחה לעופה לש ופירצל םיחפסנ
 לש תודחא תומא רוכחל ודיב שי םא וא הנטק הניג שי ףירצה דיל םא ,לעופה
 ר "דה רמוא "םירכוחה־םיאנחהו תוזוחאה־ילעב" .ףירצה ןמ בר קחרמב עקרק
 לעופה תא םישוע ויה ףירצה דיל םידחא םירקא .תחא די ןאכ ושע — ר ט נ א ה

 .!94"ה־זימה־לע־ךתי יולת־יתלב
 16דו האמב השדח המויא הפיחד לביק םעה־ינומה לש םילאה לושינה ךילהת

 .היימנכה־יסכנ לש םימוצעה לזגה־ישעמ םע — וז לש היתובקעבו ,היצאמרופרה םע

 תמדאמ לודג קלח לש ןיינקה־תלעב תילותאקה הייסנכה התיה היצאמרופרה תפוקתב
 ־יסכנ .ןויראטלודפה תורוש ךותל םהיבשוי תא קחד דכו םירזנמה יוכיד .הילגנא
 ךלמה לש ודסח־ישנאמ עצב־יפאושל הנתמב־ונתינ לודגה םבורב םמצע הייסנכה
 םישרגמ ויהש ,תועקרקבדכירספסמ םיינוריעלו םירכוחל םנח־יצחב ורכמנש וא
 .תחא הביטחל םהיקשמ תא םידחאמ ויהו השוריבש הנשמה־־ירכוח תא םינומהב

 ףא ,הייסנכה תורשעממ קלחב םידורי המדא ידבוע לש םניינק הקיתשב םרחוה
 "?£11גק61■ 1ג1)1(ן!16 .195קוחה םעטמ םהל תחטבומ התיה וז םתוכזש יפ לע

 ,הירטנאפניאב אוה אבצ לש ירקיעה וקזמרחוכ יכ ...המחלמ יניינעב רתויב־בוט טופיש
 לש חרואב אל ,ולדגי םישנאהש דירצ בוט םילגר־ליח לבקל ידנו ; םילגר־םילייחב ,ונייה
 רקיעב תלהנתמ הנידמ םא :ןכ־לעו .עפשו תוריח לש םיוסמ הרואב אלא ,תונכסמו תודבע
 הדובעהו למעה ישנא אלא םניא השרחמהו קשמה־ישנאש ןפואב ,םינודאו םיליצא לש םתבוטל
 הנידמב — םיריודמ םינויבא אלא םניאש םיפירצ־ירד םילעופ וליפא וא ,םינושארה ליבשב
 'ליח לש ,םיביצי ,םיבוט תונחמ אל םלועל ךא ,בוט םיבכור־ליח ואצמתש רשפא תאזכ
 ותימאלש ,םלועב תורחא תוצרא המכבו הילטיאבו תפרצב תוארל ןתינ הז רבדו ...םילגר
 לש תונחמ קיסעהל תוצלאנ ןהש ,ךכ ידכ דע ...(הלד) תורכיאו הלוצא ןהב לכה רבד לש
 תעבונ םג ןאכמו ;ןהלש םילגרה־יסייג ליבשב ,המודכו ץייווש ינבמ ,םיריכש־םילייח
 ירגה לש ותוכלמ") ".םילייח טעמו ןיסולכוא הברה ןהל שי תומואה ןתואש ,הדבועה

 (.308 ׳מע ,1870 ןודנול ,1719 .צוה ,טנקל ״הילגנא״ ךותמ הלמב־הלמ ספדנ ,״יעיבשה
 ־רועיש" — .134 ׳מע ,״1864 ,יעיבש ח״וד ,רוביצה תואירב״ :רטנ א ה ר ״,ד 194
 :הברדא ;םילעופ ליבשב ידמ־לודגכ םויה בשחנ היה (םינשיה םיקוחב) בצקוהש עקרקה
 ׳ג ר ו ׳ג) ".םיריעז ({3עמ16ע8) םירכוחל םכפהל תורשפא הז רועישב םיאור ויה
 תואמב הילגנא לש םיימורדה תוזוחמב הייסולכואה לש תיתרבחה הירוטסיהה" :ס ט ר ב ו ר

 (.185 ,184 ׳מע ,1856 ןודנול ״.תומדוקה
 *ןגשתפ יפל תדמועודועובק (הייסנכה לש) רשעמה ןמ קלח לע םיינעה לש םתוכז" 195
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 ןוהה־רבצה לש ךילהתה

 רויס עסמ ירחא תעבשילא הכלמה הארק — [םינצבק־םילד אצומ התא םוקמ לכב]
 לש המויקב תימשר ריכהל ףוס־ףוס חרכה היה התוכלמל 43־ה תנשב .הילגנאב
 תא ןייצל ,הארנכ ,ושייבתנ הזה קוחה יקקוחמ" .םיינעה־םמ גהנו,רשמ ,תולדה
 הריבסמ המדקה הז קוחל ול ןיא [לבוקמה גהונל דוגינב] ןכש ,ךכל םיקומינה
 אוהה קוחל ןתינ א" ״4 ,1 סלרא׳צ 16״ קוח ידי־־לע .196״איהש לכ [?!•631111)16]
 תואצות .197רתוי תינדפק השדח הרוצ לביק 1834 תנשב קר תמאבו ,דימתמ, ףקות
 הייסנכה־ןיינק .רתויב תועירכמה היתואצותמ ויה אל היצאמרופרה לש ולא תורישי

 רבעב ,תדבועה הייסולכואה לש הבצמ תודלות" :טקאט) ".םיקיתע םיקוח־ירפס לש בתכה
 (.805 ,804 ׳טע /ב דרכ ,״הווהבו

 .471 ףיעס /,תיטנאטסטורפה היצאמרופרה תודלות״ :ט ב 1 ק ם א י ל י ו 196

 המורדב .םיאבה םירבדה ךותמ ,ראשה ןיב ,דומעל רשפא יטנאטסטודפה "חורה" לע 197
 ־לע שרפל דציכ ,דוסיקיתמהל םידימא םירכוחו םינוש עקרק־ילעב דחידדעוב הילגנא לש
 עדוי ינפל ןושיגהו תולאש 10 והסינ הנהו * הכלמה תעבשילא לש םיינעהיקוח תא הנוכנ
 .העד תותל ,(ןושארה סמיי׳ג ימיב טפוש ךכ־רהא) הגינס טנ׳גראס ,אוהה ןמזב םסרופמ ןידודוד

 ,המכוחמ תינכת ואיצמה הליהקבש רתוידכידימאה םירכוחה ןמ םידחא :תיעישתה הלאשה״
 לש 43 קוח) הזה קוחה תמשגהב תוכורכה תורצה לכ תא ךכ ידיילע לסחל היהי רשפאש
 שי םאב יכ ,הביבסב ועידוי ךכ־רחאו ;הליהקב רהוס־תיב םיקנש ,ועיצה םה .(תעבשילא
 ,םתוחב תורוגס תועצה םיוסמ םויל דע ושיגי ,ונתליהקמ םיינעה תא רוכחל םיצורה םישנא
 תושדה םהל אהתו ;ונידימ םיינעה תחיקל ליבשב םיצור םהש רתויב־ךומנה ריחמה המ
 תאזה תינכתה יעיצמ .רומאה רהוסהרתיבב אלכנ ןכ םא אלא — ינע תחקל אלו ברסל
 ןיא ףאו ,דובעל םיצור םניאש ,םישנא םיכומסה תוזוחמב אוצמל רשפא יכ ,םירובס
 הדובע אלב םייקתהל ולכויש ,היינא וא הרוכה שוכרל ידכ יארשא אלו םיעצמא אל םהל
 העצה ונתליהקל עיצהל םיטונ ויהי וללהו — (״$0 38101תז6 ^11110111; 1*1130111־״)
 ,אטחה ץברי וחתפל — ןלבקה לש וחוקיפ תחת ודועב הפסיי םיינעה דחא םא .דואמ הליעומ

 לש 43) ןודנה קוחה יכ ,הפי םיעדוי ונא ךא .הילע לטומה תא םנעמל התשע הליהקה ירהש
 ,תעדל ךילע לבא ;הז גוסמ (^ן!<16נב1;1£111116£151גע6) ןובנ יעצמא השרי אל (תעבשילא
 ודחאתי ,ךומסה ׳ב זוחמב רשאו הז זוחמב רשא,[£1*661101(161*8] םירכיאה ראש םג יכ
 ידיל אובל הליהקה לש החוכ תא הפייש קוח עיצהל (טבמאלראפב)םחילש תאמ ושרדיו םבל לכב
 אלכל דליל ברסי שיא םאש ,עבקי הז קוחו ;םדיבעהלו םיינעה תא אולכל לכויש ,ןלבק םע םכסה
 הקוצמב רשא םישנא וענמיי וז ךרדב יכ ,םיווקמ .עויס תלבקל ותוכז תא דבאי ירה ,הדובעלו

 £6x80118 111 <1131x638 ^^111:1x1^ ע61161״) עויס עובתלמ

 ןמ תינידמה תורפסה תודלות" :י ק י י ל ב .ד) ״.תוליהקה תא לדלדמה רישכמל ךפהילו
 תותימצה לוטיב לח היטוקסב — (.85 ,84 דנע /ב ךרכ ,1850 ןודנול .״רתויבדכימודקה םימיה
 ןוטלאס־שיא רשטלפ ריהצה 1698 תנשב דוע .הילגנאב לוטיבה ירחא םינשדהואמ ,רחואמב
 .תוחפ"אלו 200.000~ב דמאנ היטוקסב די־יטשופ לש םרפסמ" :רומאל יטוקסה טנמאלראפב
 ,םדוקה תותימצה־בצמ תא ריזחהל :עיצהל לוכי ,ינורקע ינקילבופר ,יבאש הדיחיה הנקתה

 ורפסב ןדיא הנה ".םמויקל םמצעל גואדל םילוכי םניאש ימ לכ םידבעל וכפהיי ןעמל
 תורכיאה לש הרורחש יכ ,המוד" :רמוא — 61 ,60 ׳םע /א קרפ ,ןושאר רפס ,״םיינעה בצמ״
 לש היתובא הנה — רחסמו הרוטקאפונאמ .םיינעה לש םתווהתה תישארל ךיראת שמיש
 אל :דחא רבדב העוט אלא וניא ,ינורקע־ינקילבופר יטוקס ותואכ ,ןדיא ".ונצראב תולדה
 ,יראטלורפל וכפהש אוה — עקרקב רכיאה לש 1ניינק לוטיב אלא ,תותימצה לש הלוטיב
 לושינה םשגתנ ןאכ — תפרצב םילוקש הילגנאב םיינעה־יקוח דגנכ — .ןויבאו־לדל ,ונייה

 .1656 תנשמ וצהו 1571 תנשמ ןילומ לש הדוקפה — תרחא הרוצב
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 הלפנשמ .יעקרקהךיינקה לש םיקיתעה םיסחיה ליבשב תיתד הדוצמ שמשמ היה
 .198דוע םייקתהל ולכי אל םהה םיסחיה םג דז הדוצמ

 יאמצעה םירכיאהידמעמ היה 17־ה האמה לש תונורחאה םינשה תורשעב דוע
 ותעשב שמיש הז םירכיא דמעמ .םיסיראה דמעממ רתוי הבורמ [¥601*13113:3׳׳]
 ,הז דמעמ לש ונורתיב הדוה ומצע יילוקאמ וליפאו ,לוומורק לש ירקיעה חוכה^

 םירמכה — םהיתרשמלו ,הרכשלדניתושה ,םיפנוטמה עקרקה ינודאל דוגינב
 .םהינודא לש "תובוהאהיתוחפשה" תא הפוחל סינכהל םיווצמ ויהש — םיירפכה

 1750 תנשב .הדעהךיינקב םיפתוש ייה דוע רפכבש םיריכשה םילעופה וליפא

 18דד האמה לש תונורחאה תורשעבו ,199יאמצע םירכיא־דמעמ ותוא םלענ ךרעב

 תא ןאכ םיחיסמ ונא .םיאלקחה לש הדעהךיינקמ םינורחאה תובקעה םג ומלענ
 ,היפממל םילאוש ונא .תיאלקחה הכפהמה לש ןיסולחל־ם־׳ילכלכה םימרוגה ןמ תעדה

 .תומילאה יפונמ

 דוסיפת קוחה־ךרדב עקרקה־־ילעב ומישגה טראויטס־תיב■ תרזחה לש הפוקתב
 קקדזהל אלב םג םוקמ לכב העצבתנ הפוריא תשביבש ,[ספטגיק&^סמ] עורזב
 םה ,רמולכ ,עקרקה לש ילאדואיפה רטשמה תא ולסיח םה .קוחה לש ןיפיקעהי־ךרדל
 ;הז רטשמב םיכזרכ ויהש הנידמה יבגל םיתורישה־תובוח תא םמצע לעמ וקריפ

 וקינעה ;םעה ינומה ראשו תורכיאה לע םיסמ תלטה ידיילע הנידמה תא "וציפ"
 תוילאדואיפ תויוכז אלא םהל דיה אל םדוקמש ,םיסכנב ינרדומ יטרפךיינק םמצעל
 לע ועיפשהש ,(1^80£861ד161מ61ג1נ)תובשייתהה יקוח םתוא ופכ ףוסבו ;םהילע
 העיפשהש ומכ —[מ1ו11;81;13 מ1ןג1נ3מ(113] םיאנת ייונישב — םיילגנאה םיאלקחה

 .תיסורה תורכיאה לע יראטאטה בונודוג סירוב לש ותריזג

 םע דחי ,ןוטלשל האיבה (״£103:10118 נ^67011ג1;1011") תראופמה הכפהמה
 םה .ץהה״ינודאו עקרקה־ינודא :םיחתה־ישוע תא ,200הינאדואמ ישילשה םלהליו

 הטיסרבינואב תינידמ הלכלכל רוספורפ זא שמיש יכ םא ,ס ד ׳ג ו ר רמ 198
 ורפסל אובמב שיגדמ והירה — תיטנאטסטורפה תוקידאה לש הבשדמרכוקמ — דרופסקואבש

 .םעהךומה לש ותולדלדיה ידיל האיבה היצאמרופרה יכ /׳תואלקחה תודלות"

 ייעצמא לש הובגה ריחמהו םיינעה־יסמ לע :.טראב ,ירבבאב .ס ,ט רס לא בתכמ״ 199
 לש רתויב־יאנקה רוגינסה וליפא .4 ׳מע ,1795 ׳ץדוספיא ".קלופוסמ ןמלטנ׳ג תאמ .היחמה
 היחמה־יעצמא לש ריחמה ןיבש רשקה רבדב רקחמ" רפסה רבחמ ,תולודגה תורוכחה תכרעמ
 ןדבא תא תוכבל אלא לוכי יניא" :רמוא ,139 ׳הע ,1773 ןודנול /׳תורוכחה לדוג ןיבו םויכ
 תמאב ודמש רשא םהש םישנא תרובח התוא — ובלש [¥601113311^] תיאמצעה תורכיאה
 ידיב וישכע םינותנ םהיתועקרק תא יתוארב רעטצמ ינירהו ;המואה לש התואמצע לע
 םיקיזחמ וללהו ,םיריעז םירכוחל תוסיראב םתוא םירסומ םהש ,ןילופמוןנ־־ילעב םידרול
 ,(םילאסאו) םיפופכ לש םבצממ טעמב אלא רתוי בוט םבצמ ןיאש ,הלאכ םיאנתב םהיתורוכחב

 ".םילקבש״לק ןווע לש תונמדזה לכב ןיד־תיבל םיעבתנ תויהל םה םייושעו
 תועקרקה ןתמ,, :ראשה ןיב ,האר — יחרזא רוביג ותוא לש ישיאה רסומה לע 200
 לש ויתושגרל תיבמופ המגוד שמשמ ׳1695 תבשב ,יינקד1א תרבגה ידיל דבאלריאב םיבחרנה

 — ויה יינקרוא תרבגה לש םיביבחה היתוריש יכ ,םירעשמ ...תרבג התוא לש התעפשהלו ךלמה
 ןאולס לש די־יבתכ ףסואב) ".(םיאמט םייתפש־יתודיש) £06(13.101דגתב 11111118161:13.■
 ,םאיליו ךלמה לש ותוגהנתהו 1יפ1א" :יורק דיהי־בתכ .4224 ׳םמ ,יטירבה תדכנה״תיבב רשא



 ןוהה־רבצה לש ךילהתה

 ־ישעמ תא רתויב םוצע הדימ־הנקב םיעצבמ וליחתהשמ ,שדחה ןדיעה תא וכנח
 .עונצ הדימ־הנקב אלא םיגוהנ ויה אל וישכע דעש ,הנידמה־תומדא לש הבינגה
 לא שממ לזג־השעמב וחפסנ וא ,תוטורפב ורכמנ ,הנתמב ונתינ וללה תועקרקה
 תויסומינה לע איהש־לכ תעד־תניתנ אלל עצוב הז לכו .201תויטרפה תוזוחאה
 לש לזגה םע דחי ,המרמבו־קשועב וז ךרדב וסכונש ,הנידמה־יסכנ םתוא .תיקוחה
 םה — תינקילבופרה הכפהמה ימיב ןוימטל ךלה אלש לכ — הייסנכה־ןיינק
 .202ונימיבש תילגנאה היכראגילואה ידיב רשא תויוכיסנה־תוזוחאל דוסי םישמשמה

 תא רופחל ידכ םג ,ראשה ןיב ,וז הלועפב םיעייסמ ויה םיינגרובה ןוהה־ילעב
 ,תואלקחב לודגה לעפמה םוחת תא ביחרהל ,דבלב היטמקרפבש־הרוחסל עקרקה

 ,םימשה־ףועכ־״םישפחה" םיראטלורפה םיירפכה תקפסא תא םהדבנעמל לידגהל

 תירב־תב העבטמ ,דתיה השדחה תיעקרק,ד*,דיטארקוטסיראה ידה ,הז דבלמ .רכו
 האציו התציבמ העקבתנ התע הזש תיסנאניפ,ד הלוצאל ,השדחה ,דיטארקוקנבל
 תונגרובה .ןגמה־יסכמב זא ועייתסנש הלודגה הרוטקאפונאמה־ילעבלו ,םלועה ריואל
 םיחרזאה וגהנש ,תונוכנ לש הדימ התואב ,איה־היניינע תבוטל ןכ התשע תילגנאה
 םע ,תילכלכה םתדוצמ םע תחא די ושע ,ךפיהל וללה ;תידווש לש• םיינוריעה
 ידימ רתכה־תומדא תא עורזב הרזח־תחקל םיכלמה ידיב עייסל ידכ ,םירכיאה

 0x1 לראקו x לראק לש םהימיב ךכ־רחאו ,ךליאו 1604 תנשמ) ,דיכראגילואה
 ,דיה — התע הז וב ונדמעש ,הנידמהךיינקמ ןיטולחל הנוש — הדעה־ןיינק
 דציכ ,וניאר .תוילאדואיפה הטעמ תחת םייקתהל ךישמהש ,קיתע ינמרג דסומ
 לע ,16*ה האמב ךשמנו 15*,ד האמה ףוסב תומילאו לזג לש ךרדב וסוכינ ליחתה
 ךילהת עצוב םימי םתוא םלוא .הערמ־תמדאל רינ־תמדא תכיפה םע דחיב בורה
 150 ךשמב אושל וב המחלנ הקוחתהש ,ילאודיווידניא תוונילא־השטונ תניחב הז

 השעב ופוג קוחה וישכעש ,ךכב היוליג ידיל חאב 18־ה האמה לש תומדקתהה .הנש
 ,בגא ךרד ,םישמתשמ םילודגה םירכוחהש יפ לע ףא ,םעה־תמדאב לוזגל תרש־ילכ
 סמחה לש תיראטנמאלראפה הרוצה .203םהלשמ םייאמצעו םינטק םייטרפ־םידותמב םג

 ,סרמוס תאמ ירבורשמ סכודה לא םיירוקמ םיבתכמב םיפקתשמ םהש יפכ ,דכו דנלרדנאס
 (.תויורז שודגו אלמ אוה ".רכו ןוברדו ריכזמה ,דרופסקוא ,סקאפילאה

 ידי־לע ןתצקמו הריכמ ידי־לע ןתצקמ ,רתכה־תוזוהא לש תיקוח־יתלבח ןתריסמ" 201
 םוצע הדימ־הנקב המואה יסכנב המרמו לעמ ...הילגנא תודלותב ריפחמ קרפ תשמשמ ,הנתמ
 ,"תינידמ הלכלכ לע תואצרה" :ן םוי נ .וו .פ) ".(21£6111;16£ע3.1ג(1 סמ 11161161:1011)
 ועיגה םויכ הילגנאב םילודגה תוזוחאה־ילעב דציכ) — (.130• ,129 ׳מע ,1851 ןודנול
 ׳תבייחמ תוליצא, י״ע .הקיתעה ונתלוצא" :רפסב טורטורפב תוארל רשפא ,םשוכרל

 (.א .8 — .1789 ןודנול ".[1יז01כ16886 01)11^6]
 דחאש ,דדופדבמ סכודה תיב לע קראב .א לש וסרטנוקב ,לשמל ,םדא ארקי 202
 ["1:116ס{ ״םזילארבילה לש יזגרי״ ותוא ,ל ס א ר ן ו ׳ג דרול אוה ויאצאצמ

 11ונ61'3,1181ז1"] .
 — םיית־ילעב ףירצב קיזחהל [001;1;3£6ת3] םיפירצח־ירד לע םירסוא םירכוחה״ 203
 ינסחממ ובנגי ידה ,תופוע וא םייח־ילעב וקיזחי םאש ,הלתמאב — םהידליו םמצעמ ץוח
 םיפירצה־ירד תא םייק :םירמוא םג (םירכוחה) םה ;םמויקל אופסמ יכרצ םירכוחה
 םידכוחהש ,איה הנוכנה הדבועה יכ ,ינרובס םלוא ;׳יוכו ,םתוצירח תא םייקתו — םתוינעב
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 (״21118 £01-1110108111-68 ,"הדעה־תמדא רודיג רבדב םיקוח־תועצה" לש וז איח

 םמצעל םיקינעמ תועקרקה־ילעב ןהיפלש ,תודוקפ :רחא ןושל ,010סתבמ1ס!18")
 ן ד י א .מ .פ ר ס .םעח לש ולושיבל תודוקפ :יטרפ ןיינק תקזחב תונתמ םעה־תמדאמ.
 הדעה־תמדאש ,לפלופמ רשוי־ץילמ לש תימומרע הירוגינס ךכ לע דמלל ץמאתמ
 ראיפה לש םמוקמב ואבש ,םילודגה תוזוחאה־ילעב לש יטרפה םניינק אלא הניא
 ־אלראפה לש יללכ קוזז" שרוד אוה ןכש ,וירבד תא רתוס ומצע אוה הנהו ;םילאד
 ־הכיפה השורדש ,אוה הדומ :רמוא הווה ;״הדעה־תומדא לש ןדודיג רבדב טנמ

 שרוד אוה ינשה דצמ םלואו ,יטרפ ןיינקל.ןכפהל ידכ ,תיראטנזנאלראפ תינידמ.
 .204ם,ללשנה פיינעה ל1בשב "םייוציפ" םיקקוחמה תודסומה תאמ

 ואב (¥60111611) םייולת־יתלבה םייאמצעה־םירכיאה לש םמוקמבש דועב
 םינותנה ,םילפשומ לש בר־ברע ,[16מ8111;8-31-יהז111] םכסח יפ לע םיסירא
 סמחה דצב ,הדעה־תמדא לש הז יתטיש לזג ירה — עקרקה־ינודא לש םבל־תורירשל
 תורוכחה ןתוא לש םוצעה םיובירל דוחיב עייס ,הנידמה־תוזוחא תא וסמחש.
 — 2״6רחוונ־תורוכח וא 20ףוה־זחרוכח םשב ןתוא וניכ 18דז האמבש—תולודגה

 .היישעתה יכרצל ןויראטלורפכ תירפכה הייסולכואה לש "חרורחש״לו.

 ־ינועו המואה־רשוע לש םתוהז תא הכלהכ הספת אל ןיידע 18־ה האמה םלואו
 *תורפסב ףירחה סומלופה ןאכמ .19דד האמה ךכ לע הדמעש הדימ התואב םעה

 . ["!110108111*6 0£ 601111מ0118׳׳] "הדעה־תזנדא לש הרודיג״ רבדב אוהה ןמזהמ הלכלכה

 םושמ ,םרפסמב םיטעומ םיעטק איבמ ינירה ידי תחתמש הבורמה רמוחה ךותמ
 .היח המגדה םירבדה בצמ םגדוי ךכ ידי־לעש

 תורוכח 24״ — זגר בלב דחא בתוכ — ״ריישדרופטרה לש תוליהק המכב״
 *תרונב" .202"תורוכח שולשב וגזמתנו וכתוה ,םירקא 150—50 לש עצוממ חטשב

 ־תומדא רודיג לש םישעמ בחר הדימדונקב ועצוב ריישרטסיילבו ריישנוטפמה
 וכפהנ ,הז רודיגמ האצותכ ווהתנש ,תושדחה םידרולה תוזוחא לש ןבורו ;הדעה
 לש םירקא 50 וליפא וישכע ןיא םידרול־תוזוחא המכב ךכ ידי־לעו ;הערמ ירכל
 הריד־יתב לש תוברח .םירקא 1500 ושרחנ ןכל־םדוקש דועב ,הנשל שירח־תמדא
 .םינושארה םיבשותה לש םידיחיה תובקעה םה "רכו תוורוא ,תורוגממ לש ,םינפל

 ויהש ,תוליהקה בורב ...10 וא 8 ידכ דע וקמטצנו וכלה תוחפשמ האמו םיתב ,דאמ״
 תמועל ,דואמ םיטעומ אלא םניא תועקרקה־ילעב ,םינש 20 וא 15 ךשמב קר תורודג
 ןיא .ןיידע םיחותפ ויה תודשהש ןמזב המדאה תא םידבעמ ויהש הלא לש םרפסמ

 ,הלודג הזוחא םמצעל םיסכנמ םירישע רקב־ילעב 5 וא 4־ש ,ללכ רידנ הרקמ חז

 תואצותב תינידמ הריקח") ".תופתושמה תומדאה לע תולעבה לכ חא םהידיב םייקל םיצור
 (,75 ׳מע ,1785 ןודנול ״.םיממוש תועקרק רודיגמ תואבה

 .[אוא דסהו ׳טע] המדקה /׳םיינעה לש םבצמ" ;ןדיא 204
 ".םיקסע׳־שיא תאמ :ןגדהירקוי לעו חמקה־רחס לע םיבתכמ ינש") ".ןוחיתורוכח" 205

 (.20 ,19 ׳מע ,1767 ןודנול
 ,1767 ןודנול ״.היחמ־יעצמא לש םויכ הובגה ריחמה לע הריקח״ ".םירחוםיתורוכח" 206
 .ר ט ס רופ לאנתנ ןהוכה 1דביח ,םשרבוליעב עיפוהש ,הז סרטנוק .הרעה ,11 ׳מע

 ".תולודג תורוכח לש ןילופונומה לע להקה לא רצק תעד־יוליג" :ט י י ר ס א מ ו ת 207

 .3 ,2 ׳מע ,1779
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 ןוהה־רבצה לש ךילהתה

 םיסירא לשו םירכוח 30—20 לש םהידיב תאצמנ .דתיה ןכל־םדוקש ,תורודגה ןמ
 םה ,םתייחממ ךכ ידי־לע םירקענ הלא לכ ,הזה ןיינמכ םיריעז עקרק־ילעבו
 םייולת ויה ןמויקו ןקוסיעש ,ןתסנרפש ,תורחא תוחפשמ הברה םתאו ,םהיתוחפשמו

 —תדבועמ המדא תופוכת אלא ,דבלב רוב־תמדא וז .דתיה אלו .203״םינושארב רקיעב

 — ףתושמב םידבעמ ויהש וא ,הדעל םיוסמ םולשת םינתונ ויה םידבעמהש םא

 ןווכתמ ינא" .רודיג לש הלתמאב ומצעל התוא ספות היה ךומסה עקרקה־ינודאש
 םיניגמה םירפוסה וליפא .םיחתופמ תועקרקו םיחותפ תודש לש םירודיגל ןאכ
 לש ןילופונומה תא םילידגמ םינטקומה םירפכה םתואש ,רכב םידומ םירודיגה לע
 ...ןיסולכואה־לודלד ידיל םיאיבמו היחמ־יעצמא לש םיריחמה תא םילעמ ,תורוכחה
 ,םיינעל דואמ קיצמ ,(וישכע עצובמ אוהש יפכ) הממש־תומדא לש רודיג וליפאו

 ,תורוכחה תא רתוי דוע לידגמ אלא וניאו ,םמויק־יעצמאמ קלח םהמ אוה לטונ ןבש

 ר "ד בתוכ — ״המדאה תלפונ םא״ .209״דואמ־דע תובחרנ ויה ןכ־ידעלב םגש
 האצותה ירה ,םילודגה םירכוחה־םיאוחה ןמ םיטעומ לש םהידיל" — םיירפ
 בר־ברע" :ךכ ןכל־םדוק ודי לע וראות וללה) םיריעזה םיסיראה יכ ,איה תיחרכהה
 המדאה תרצותב םתחפשמ תאו םמצע תא םיסנרפמה ,םיריעז םיסיראו םילעב לש
 — דכו םיריזחב ,תופועב ,הדעה תמדא לע םילדגמ םהש ןאצב ,םהידי לע תדבועמה

 רבחל וכפהיי ("היחמה־יעצמאמ דואמ טעמ אלא תונקל םיכירצ םה ןיא ןכ־לעו
 קנשה לא תכלל םיסונא ויהי ףאו ,םירחא ןעמל הדובעב םמויק תא םיאצומה ,םישנא
 ץחלה הבריש םושמ הדובע רתוי היוצמ אהתו רשפא ...םהיכרצמ תא םש גישהל
 םישנא רתוי םשל ופחדייש םושמ ,תורוטקאפונאמו םירע ולדגי ...דכל ףחודה
 זוכיר תטיש לש ,חרכהב ,התלועפ ךרד יהוז .הקוסעתו ןוכיש־תומוקמ םהל םשקבב
 .210״םונש ךשמב וז הכלממב השעמל וז הטיש תלעופ .דתיה הבש ,ךרדה איהו .תורוכחה
 ללכ ךרדב" :[1מ0103111'68] םירודיגה לש תללוכה־האצותה תא םכסמ אוה ךכו
 לש דמעממ ;תוניחבה לכמ םעב תוכומנה תורדשה לש םייחה־יאנת הערל ונתשנ
 השענ ןמזבדבו ;םיריכשו םוי־ידבוע לש דמעמל ודריו וקחדנ םיריעז עקרק־ילעב
 המו ,הדעה־תומדא לש הליזגה םנמאו .211"רתויו רתוי השק הו דמעמב םמויק

 ".םיחותפ תודש רודיג דגנכו דעב םימעטה לע הריקח" :ןוטגנידא ןהוכה 208
 .ךליאו 43—37 ׳טע .1772 ןודנול

 .155 'טע ,ינש ךרכ ,״ןיינק־תרזחה דעב םימולשת לע םירוהרה״ :סיירפ ד״ד 209 .
 וטופטפ תא דכל הוושיו — ןוסרדנא סמיי׳גו םיירפ ,טנק ,ןוטגנידא ,רטסרופ לצא םדא ארקי
 ".תינידמ הלכלכ לש תורפסה" :ולש גולאטאקב ךולוק־קאמ הכניפה־ךחלמ לש לפשה

 .1845 ןודנול
 .[148] 147 ׳טע ,׳ב ךרכ ,״רכו םירוהרה״ :םיירפ .ר ר ״ ד 210

 לע וטלתשנ םירישעה" .הקיתעה ימור תא םדא רכזנ .159 ,מע ,״רכו םירוהרה״ 211
 בוש יכ ,ןמזה־תוביסנב םחטבמ ומש םה .םיקלוחמ־יתלבה תועקרקה לש רתויב־לודגה קלחה

 ידימ הביבסב רשא המדאה־תוקלח תא םינוק ויה ןכ־לעו ;םהידימ ולא תועקרק ואציי אל
 םידבעמ ויה ךכו ;תומילאב םמצעל םיחקול ויה ןתצקמו םיינעה לש םנוצרב ןתצקמ ,םיינעה
 םידבעב םישמתשמ ויה דכ םשל .בר בחרמב תובחרנ תוזוחא אלא ,םידדוב תודש אל ,וישכע
 וללה ויה ,ןירוח־ינב םישנאב םישמתשמ ויה וליא ןכש ,הנקמ לודיגלו המדאה״תדובעל
 םושמ םג םילודג םיחמ םהל איבה םידבעבדיינקה .יתמחלמה־תורישל הדובעה ןמ םיספתנ
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 םילעופה לע דל לכ הפירח העפשה ועיפשה — תיאלקחה הכפהמה ,ךכב ךורכש
 םתדובע־רכש דרוי 1780דע 1765םינשב ליחתה ,ומצע ןדיא ירבד יפלש ,םיאלקחה
 — םרכש .םיינעל ימשר עויס ידי־־לע רסחה תא אלמל ךרוצ היהו םומינימה ןמ הטמל

 ".רתויברבייחרכהה םייחה־יכרצ ליבשב אלא קיפסמ היה אל" — ןדיא רמוא
 םירודיגה לע הירוגינס דמלמה דחא לש ויפב המ הלק העש 1וע עמשנו ואוב
 יכ ,רקיע־לכ הנקסמ וז ןיא ףאו" :םיירפ ר״ד לש ותעדל דגנתמו [111010811 !■68]
 םתדובע םיזבזבמ םישנא םיאור ןיאש םושמ ,ןיסולכואה תוטעמתה היהתש חרכהה ןמ
 דובעל םיחרכומש׳ םישנא־רבחל םיכפהנ םיריעז םירכיאש ךותמ םא ...חותפ הדשב

 ,םינמנ םניא הילע) המואהש ,הכרב יהוז ירה — הדובע רתוי תמרגנ ,םירחא ליבשב
 ושמתשיש ךותמ תרצותה הברתשמ ...הל ףואשל הכירצ (וכפהנש הלא ,ןבומכ
 וז ךרדבו 5 הרוטקאפונאמה ליבשב ףדוע ראשיי ,תחא הרוכחב תפרוצמ הדובעב
 תומכ לדגתש סחיב וב — המואה לש בהזה־תורכממ דחא — תורוטקאפונאמה וברי

 .212"האובתה לש תרצותה
 לש רתויב ףצוחמה עשפב ינידמה ןלכלכה ןד הב ,תיאוטסה שפנה־תולש לע
 ,םישגא יפלכ רתויב־הסג תומילא לש םישעמבו "ןיינקה לש שודקה קוחה" לוליח
 דיעמ — יטסילאטיפאקה רוצייה־ןפוא ליבשב דוסיה תא חינהל ידכ םישורד וללהשמ
 לש ןוגו יטסירוט ןוג אוה ןווגמ לכה לע ףסונש ,ןדיא .מ .פ רס ראשה ןיב
 םיוולמה ,םעה תולבסו תובעות ,לזג ישעמ לש תרשרש התוא לכ ."היפורטנאליפ"
 האמה לש הפוס דעו 15־ה האמה לש ןורחאה שילשב לחה עורזב םעה לושינ תא
 ךירצ ירהו" :וירבד ףוסב הז "חונ" רוהרה ידיל אלא ותוא האיבמ הניא — 18דז
 .הערמ־תמדא ןיבו רינ־תמדא 1יב(<!זג6) הנוכנה היצרופורפה תא ןנוכל היה
 ־תמדא דחא רקא :סחיה היה 15־ה האמה לש לודגה הבורבו 14־ה האמה לכב
 התנתשנ 16דו האמה עצמאב ךרעב .רינ־תמדא לש םירקא 4ד 3 ,2 לע הערמ
 ךכ רחאו ,רינ־תמדא םירקא 2 דגנכ הערמ־תמדא םירקא 2 לע הדמעו היצרופורפה
 ףוס־ףוס הגשוהש דע — רינ־תמדא דחא רקא דגנכ הערמ־תמדא םירקא 2 לע

 ".רינ־תמדא דחא רקא דגנכ הערמ־תמדא םירקא 3 לש תקדוצה היצרופורפה
 .הדעה ןיינקו חלפה ןיבש רשק ותוא לש ורכז וליפא ןבומכ חכשנ 19־ה האמב

 ת1דלו ודימעהו הנכס אלל תוברתהל ולכי המחלמ־לש־תורישמ םירוטפ ויהש םידבעהש ,ךכ
 םידבע הצרש הביבס התוא לבו ,רשועה לב תא םמצעל םיכשומ םיפיקתה ויה דכו .הברה
 ־תורישו םיסמ ,תוינע ידי־לע ודחכנו־וכלה ,רתויו רתוי ותחפו וכלה םיקלטיאה ולאו .בורל
 םירישעה ןכש ,הרומג הלטבאל םינודינ וללה ויה ,םולש לש םימי ועיגה םא ףאו .המחלמ־לש
 :ן אי פ א) ".ןירוח־ינבב אלו ,םידבעב תואלקחל םישמתשמ ויהו המדאב םיקיזחמ ויה
 ־תורישה .סויניציל לש קוחה ינפלש ןמזל סחייתמ הז עטק (.7 ,ן ,״ימור לש םיחדזא־תומחלמ״
 ,ירקיעה יעצמאה שמיש ,םיאמורה םי־-בלפה לש םנברוח תא דכ־לכ שיחהש ,המחלמ־לש
 םיריעז םירכיא לש םתכיפה תא ,הממה־השעמ ,ץירמהל ידכ ,לודגה לראק םג שמתשה וב

 .םיפופהלו םיתימצל הינמרגב
 הנקסמ .129 ,124 ׳גנע ,״רכו םויכ היהמה־יעצמא לש ריחמה ןיבש רשקה לע הדיקה״212
 םיצלאנו םהיפידצמ םישרוגמ םילעופ" :[אבה עטקב] אצומ התא ,הכופה המגמב דא ,המוד
 הברתמ רכו רתוי־לודג ףדוע םימייקמ וז ךרדב ךא — ;הקוסעת םש שפחל םירעה לא רגהל

 (.גוץ ׳מע ,1843 ןודנול /ב הרודהמ ״,המואה תונכס״) ״.ץוהח
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 ןוהה־רבצה לש ךילהתה

 לש הטורפ ירפכה םעה םעפ לביק םולכ — רתוי רחואמ ןמז לע רבדנ אל םג םאו
 1831 דע 1801 םינשב ונממ ולזגנש ,הדעה־תומדאמ םירקא 3.511.770 דעב םייוציפ

 ?עקרקה ינודאל עקרקה ינודא תאמ יש ושגוה תיראטנמאלראפ ךרדבו

 ־ףוס שמשמ םתמדא לעמ םיחלפה לש םלושינ ךילהתב ,לודגה ,ןורחאה בלשה
 םישנאה רועיב :,רשעמל ,תוזוחאה יוניפ) 01631־108 01 £813168 יורקש המ ףוס
 םאיש ידיל םיעיגמ ,ןאכ דע םהילע ונדמעש ,םיילגנאה םידותמה לכ .(תוזוחאה ןמ
 ,וישכע דציכ ,וניאר ,ונימיב בצמה לש רואיתה םע ,תמדוקה השרפב ."יוניפ״ב
 "יוניפ״ה עיגמו םדקתמ בוש ,םרעבל ךירצש םייולת־יתלב םירכיא דוע ןיאשכ

 שורדה חטשה תא וליפא םיאצומ םניא םייאלקחה םילעופהש ,אצמנו — םיפירצל דע
 לש ושוריפ המ ךא .םהידי ומב התוא םידבעמ םהש המדאה התוא לע םה־םנוכישל
 לכונ תאז — ותועמשמ םצע יפל [״01631־1118• 01 £813168״] ״תוזוחאה יוניפ״
 ןייטצמ ןאכ .תיררהה היטוקסב ,תינרדומה םינמורה תורפס לש הריחבה־ץראב דומלל
 דחא די־יחמב ךילהתה עצבתמ וב לודגה הדימה־הנקב ,יתטישה ויפואב הז ךילהת
 !תחא־תבב םירפכ המכ םירעבמ ויהש ךכ ידיל עקרקה־ילעב ועיגה דנאלריאב)

 תויוכיסנ לש לדוגל עיגמ םלדוגש עקרק יחטשב םירומא םירבדה תיררהה היטוקסב
 .לזגנה עקרקה ןיינק לש תדחוימה ותרוצב ,ףוסבו — (תוינמרג

 הילעב היה םהמ דחא לכש ,בא־יתבב םינגרואמ ויה תיררהה היטוקסב םיטלןיה
 שיאה" וא ,ושארב דמעש הז ,באה־תיב לש וגיצנ ודי לע תבשוימה המדאה .לש
 הכלמהש םשכ שממ ,עקרק ותוא לש ימשרה ןיינקה־לעב אלא היה אל ,"לודגה

 הלשממה החילצהשמ .המואה תומדא לכ לש תימשרה ןיינקה־תלעב איה הילגנאב
 םהיתוטישפו "םילודגה םישנאה" םתוא לש תוימינפה תומחלמה תא אכדל תילגנאה
 באה־יתב ישאר ובזע אל בוש ,תיתחתה היטוקסב רשא םירושימה ךותל תודימתמה
 .הרוצה תא אלא וניש אל םה !םיטסיל לש תונמוא ,הנשיה םתונמוא תא םינפ םושב

 .יטרפ ןיינק לש תוכזל תילאנימונה םניינק תוכז תא וכפה םמצע תעד לע .דבלב

 .היולג תומילאב םשרגל וטילחה ,באה־יתב ישנא לש םתודגנתהב ולקתנש ןויכמו

 ךות לא ויניתנ תא שרגל תוכזה תא ומצעל עובתל ילגנא ךלמ לוכי היה ךכ שממ"
 תוממוקתהה ירחא היטוקסב הליחתהש וז הכפהמ .213ןמוינ רוספורפ רמוא — ״,םיה
 היבלש ירחא בוקעל םילוכי — [טנדגטרפה] רתכל־ןעוטה יכמות לש הנורחאה
 םג הרסאנ 18־ה האמב .21ףוסרדנא סמיי׳גו 214טראויטס םמיי׳ג רס לצא םינושארה

 £108 01 £081311(1 0118111 38 גע611 013101 10 (11'1\ז6 311 1118 213
 (.132 ׳םע ,״תינידמ הלכלכ לע תואצרה״ :ןמויב .וו .פ) 8111גנ6018 1010 1116 863."

 תועטב סינכמ אוה) הלא תועקרק לש הטנרה תא הוושת םא" :רמוא טראוי ט ם 214
 (טבשה שארל [138110160] הכאלמ,ו־ישנא םילעמש ,םמה תא וז תילכלכ הירוגטאק ךותל
 התואב םינוזינה םיבשותה רפסמ לא התוא הוושת םא .המועז אלא איה ןיא ירה ,םפקיה לא
 תסנרפמש ,םיבשות הרשע יפ ילוא תסנרפמ (היטוקסב) םימרה־תמדאב הזוחאש ,אצמת ,הוח

 (.104 ׳טע ,צ¥1 קרפ /א ךרכ ,״םיבתכ״)״.הרופו בוט לילגב דרע ותואב הזוחא

 היישעת לש חורה תא דדועל ידכ םיעצמאה לע םירוהרה" :ן ו 0 ד ד נ א םמיי׳ג 215
 .1777 גרובנידא ,״רכו תימואל
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 ־ירעלו וגזאלגל חוכב םתוא ףוחדל ידכ ,םתמדא לעמ ושרוגש םילאגה לע הריגהה
 ,"םייוניפ״ה ןאכ וקיפסי 21119־ה האמב טלשש דותמל המגודכ. .216תורחא תשורח

 דימ ,רמוא הרמג ,הלכלכב האיקב ,וז ,דשא .דנלרתאסמ תיסכודה ידי־לע ושענש
 - תוכיסנה לכ תא ךופהלו ילאקידאר ילכלכ יופיר טוקנל ,ןוטלשל התיילע םע

 15.000 לע הדמעו םדוקמ םימוד םיכילהת ידי־לע הטעמתנ רבכ וז לש התייסולכוא

 תוחפשמ םיפלא תשולש ,םיבשות 15.000 םתוא .ןאצה ליבשב הערמ־תואנל — שפנ
 םהירפכ לכ .םלועה ןמ ודחכנו 1820 דע 1814 םינשב יתטיש שוריג ושרוג ,ךרעב
 תא איצוהל וחלשנ םייטירב םילייח .הערמל וכפהנ םהיתודש לכ ,ופרשנו וברחב
 תחא הנקז השא .םיבשותה םע םיידי־תורגת ידיל םירבדה ועיגהו ,לעופל רבדה
 המצעל הסכינ ךכו .התיב תא בוזעל הבריסש רחאל ,התתקב לש תובהלב הפרשנ
 .באה־תיבל םיגלפומ םימימ םיכייש ויהש ,המדא םירקא 794.000 איהה תרבגה

 לכל םירקא ינש ,םיה ףוח לע המדא םירקא 6000־כ התצקה םישרוגמה םידיליל
 םוש םהילעבל וסינכה אלו םנוממשב ןאכ דע וראשנ םירקא 6000 םתוא .החפשמ
 לכ הריכחחש ,ךפ ידכ דע תכל־חקיחרה ,הלודגה הבלדוובידנב ,הכיסנה .הסנכה
 םינש תואמש ,טבשה־ינב םתואל — םיסנפ 6־ו םיגניליש ינש דעב עצוממב רקא
 הקליח באה־תיב תאמ הלזגש תומדאה לכ תא .התחפשמ דעב םמד תא םיכפוש ויה
 בורה לע ׳דבלב תחא החפשמ הבישוה הרוכח לכבו ,תולודג הערמ־תורוכח 29־ל
 םישרוגמה םילאגה 15.000 לש םמוקמב .םיילגנא םיסירא־םיתרשמ לש תוחפשמ
 םידיליה־תייסולכואמ קלח ותוא .ןאצ שאר 131.000 — 1825 תנשב ויה דבכ
 ולגלגתנ םה .גידה ןמ סנרפתהל וסינ ,םיה ףוח לא וחלתשנש ,[>1נ01י1811168]

 םהל וחטבוהש הז־בגא ,הדאנאקל וחלשנו הייפכב םילשונמה ואצוה 1860׳ תנשב 216
 ,םהירחא ופדר םירטוש .םינכשה םייאה לאו םירהה לא וחרב םהמ םידחא .אוש־תוחטבה

 .וטלמנו םתא םיידי־תורגתב וסנכנ םיחרובהו
 תנשב ,תימס .א לש ןשרפה ,ן א נ א ק ו י ב דמוא — "היטוקס לש םימרה־תמדאב" 217
 השוריבש־םיראל בל םישל אלב... ;קיתעה ןיינקה־בצמ לש ותכיפה םוי־םוי הלח״ — 1814
 ימל המדאה תא עקרקה־ינודא רסומ ,(העטומ אלא וניא וז הירוגטאקב שומישה ןאכ ףא)
 והירה ,(11מ.]נע0\ז61■) םילולכשלדזטונ אוה םא — הזו ,רתויב־םיהובג הריכח־ימד עיצמש
 םיריעז םיסירא וב םיתיחנ ויה םדוקש ,עקרקה .עקרקה־דוביע לש השדח הטיש דימ םינכמ
 דוביע לש השדחה הטישה יפל ,ךא !ולוביל סחיב סלכואמ היה ,בודל םילעופ וא בורל
 תונטקומ תואצוהב רשפאה לככ לודגה לוביה תא םיגישמ ,תולדגומ תוטנר לשו ללכושמ
 דע הייסולכואה תתחפומ ךכו ,הז.םעטמ תוקחדומ תושמושמ־יתלבה םיידיהו !רשפאה לככ
 םישפחמ םהש וא םילשונמה םיסיראה .םייקל לוכי אוהש אלו ,קיסעהל לוכי עקרקהש רועישל
 .אל רכו ׳המואה רשוע, לע םירוהרה" :ןאנאקויב דוד)"/וכו תוכומסה םירעב הסנרפ׳
 שממ ,תוחפשמ םילשנמ היטוקסב םילודגה" (.144 ׳מע ,׳ד ךרכ ,1814 גרובנידא ׳״תימס
 םיגהונש ומכ םהיבשותו םירפכ־יפלכ םיגהנתמ םה !השרוחב םיצע םירקוע ויה וליאכ
 ...תישארב־תורעיב רשא םירמנב — םהל תוקיצמ תוער תויחש רחאל — םתמקנב םינאידניא
 בצמה ןאכ עורג המכ ,יוה ...לוזב רתוי וליפאו ,ןאצה רשב וא ןאצה־זג ףלה םדא רכמנ
 ועיצה ,ןיס לש םיינופצה תולילגל וצרפשמ ,וללהש ,ותעשב םילוגנומה לש םתפיאשמ
 ־ילעב — ־ז העצה .הערמ־תודשל המדאה תא ךופהלו םיבשותה תא דימשהל י םתצעומב
 :רוסנ א ׳ג ר ו ׳ג) ".םה םצרא־ינב דגנ םה־םצראב הומישגה םימדה־ץראב םיבר שוכר

 (.216 ,215 ׳מע ,1818 ןודנול ״.תומואה לש הייסולכואה רבדב הדיקה״
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 הצחמבו השביה לע הצחמב ,דחא ילגנא רפוס לש וירבד יפל ,םייח ויהו תוביפמאב
 .218הצחמל אלא םיסנרפתמ ויה אל דחי םג םהינשמו — םיה לע

 תא רתוי דוע םישק וישנועב קרמל ויה םידיתע וללה םיצימאה םילאגה םלוא
 לש "םילודגה םישנא״ל םישחור ויהש ,תירדהה־תיטנאמורה םילילאה־תצרעה ןווע
 םיחמ לש חיר ןאכ וחירה םה .םילודגה םישנאה לש םפאב הלע םיגדה חיר .םטבש
 היינש תולג — םילאגהו .ןודנולמ םילודגה םיגדה־ירחוסל םיה־ףוח תא וריכחהו

 .219םהילע הרזגנ
 .דיצ־לש־סוחתל ךפהנו־רזוח ןאצ לש הערמה־תואנמ קלח ,רבד לש ופוסב דא
 אלא ןניא םילודגה לש םיקראפב רשא רבה־תויח .שממ תורעי הילגנאב ןיא ,עודיכ
 היטוקס תשמשמ ךכיפלו .ןודנול ינקזכ תונמש ,קוחכו ןידכ תותברותמ תיב־תויח
 — ״םייררהה תוזוחמב״,["!10ן>16 !33881011״] "םיריבאה־תואת״ל ןורחאה טלקמה

 .תוירטפכו ןיהמככ תורעי םילועורכיחמוצ" — 1848 תנשב ס רמו ם בתוכ י ךכ
 — ינשה ורבעמ ,םשו ;ישפנלג לש שדחה רעיה ,קיאג לש דחאה ורבעמ ,ןאכ םכינפל
 לש םוצע חטש — ׳רוחשה רהה, אצמנ ופוג הז וקב .יקירוודרא לש ■שדחה רעיה
 ןידרבא תוביבסמ—ברעמל חרזממ .רצק ןמז ינפל אוה םג ןקתוהש ,הממש רבדמ

 היקלחב ולאו :תורעי ףוצר ולוכ דחא וק םכינפל חתמנ — ןאבוא לש םישרטה דע
 ־ומנלג ,יראגנלג ,גיאכרא־ךול :םישדחה תורעיה םיאצמנ םירהה־ץרא לש םירחאה
 תודעל בשומדנוקמ ויהש ,תויאיג ךותל ןאצ וסינכהו ודמע [הליחת] .דכו ןוטסיר
 ־יתלב המדאדוורבכב היחמ םמצעל אוצמל ושרוג וללהו ;םיריעז םירכיא •לש
 וללהו ;ןאצה םוקמ תא אלמל דיצ־תויח תואב וישכע ךא .תוירופ־תוחפו תוחתופמ
 רתוי דוע השק המדאל חרכהב ושרוגיש ,םיריעזה םירכיאה תא תולשנמ בוש
 םייקתהל םילוכי םניא םעהו *219דיצ־־תורעי .רתוי דוע םהינפ תא תנחוט תוינע ידילו
 תורעיל םהל ונת .הכרעמה תא בוזעל ךירצ םיינשה ןמ דחאה .תחא הפיפכב
 האמה־עברב ולדגש ךרדכ ,אבה האמה־עבר ךשמב ףקיהבו ןיינמב לודגל

 תוזוחאה־ילעב ברקב וז העונת ...םתדלומ־תמדא לעמ ודחכיי םילאגהו — םדוקה
 תביח ךותמ אב .דז ירה םירחא לצא ...דובכ לש ןיינע והז םידחא לצא ,יררהה לבחב

 ,בגל ,תראפת בורב ,ןודנולב םיגפ־תלבק הכרע םויכ־דנלרתאסמ־תיסכודה רשאכ 218י -
 גיצהל ידכ ,["1111016 !,סמביפ 0313111''] ״םת דודה להוא״ לש תרבחממ ,ואטס״ר׳ציב
 איה ,וליג אל וז הדהא — תינקירמאה הקילבופרב םידבעהדנישוכל התדהא תא הןארל
 הילגנאב "ליצא" בל לכ קפד זא ;םיחדזאה־תמהלמ תעב ,המכח בורב ,תוליצאה היתורבחו
 ,דנלרתאס־ידבע לש םיאנתה תא ךויבירט קרוירינ״ב ינא יתראית — םידבעה־יקיזחמ ןעמל
 ,202 'מע ,1852 ןודנול ,״םידבעה־רחסמ״ ורפסב ייראק איצוה הז רמאמ דותמ םיעטק)
 ־יכחלמ ןיבל ןותע ותוא ןיב האנ סומלופ ררועו יטוקס ןותעב ספדנו־רזח ירמאמ (.203

 .דנלרתאס־תחפשמ לש הכניפ
 :טראקרוא דוד לש ורפסב אוצמל רשפא םיגדה־רהס ותוא לע םיניינעמ םיטרפ 219
 ,ליעל יתטטיצש ,ונובזעבש ׳!רוביחב ,רוינס .ו ואסאנ — .״השדח הרדס ,תודועת־־לש־קית״
 ,רתויב־םיחלצומה (01631־111^8) םירועיבה דחאכ ריישדנלרתאסב הרודצורפה״ תא ןייצמ

 (.1868 ןודנול ״.דנאלריאל עגונב תוסמו תוחיש ,םינמוי״) ״.תוירבה ןורכזב וראשנש
 םישרגמ .דחא ץע ףא םהב ןיא היטוקסב ("11661• £01-681:8'') ״דיצה־תורעי״ א219

 הנוכמ הז רבדו — םשל םיאבצה תא םיפחודו םיפושחה םירהה ןמ םישבכה תא
 !רועי־תדובע וליפא ןאכ ןיא :ןכבו ."<1661• £01־681"
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 ,דיצה עוצקמב םיקסוע ,רתוי תישעמ הייטנ״ילעב םהש ,םירחאש דועב ...טרופסאזז

 -רעיל הצקומ יררה חטש יכ ,איה הדבוע .ןכש .עצבל אלא הנותנ הניא םניעשכ

 ליבשב חטשה תרכחהמ םילעבה ליבשב רתוי סינכמ קסע םירקמ המכב אהי דיצ'לש
 רחא בושיח ןיא — דיצ~לש~רעי ומצעל שקבמה דיצה בבוח ...ןאצל הערמ־תואנ
 יררהה לבחל ומרגב ...וסיכבש ןוממה רועיש םא יתלב ולש עצבה תדימ תא ליבגיש

 לש םתוינידמ םע ואבש תולבסה ןמ םיירזכא תוחפ םהש רמול השקש ,תולבס
 ופדרנ םדאיינב ולאו ,םיבחרנ םיחטש וגישה דיצה תויח .םיידנאמרונה םיכלמה
 ...תוריח רחא תוריח םעה ןמ ולזגו ודמע ...רתויו רתוי רצ לגעמ ךותל וקחדנו
 םיכישממ עקרקה ילעב — הרוזיפו הייסולכואה יוניפ ...םויל םוימ דלוהו לדג יוכידהו
 םינפמש םשכ שממ ,יאלקח חרבה ךותמ וליאכ ,עובק ןורקע ךותמ וליאכ ,ךכב קוסעל
 לכו ן הילארטסואב וא הקירמאבש תוירבדמה ךותמ םיחישייכבסו םיצע םירעבמו

 .220"דכו תיקסע ,הטקש דידב תכלוהו תכשמנ תאזה הלועפה

 ׳מע ,״1847 תנש לש בערה וא . *,םימדחדוומדאמ םיבתכמ״ : סרמ ו ס ט רבד ר 220

 ,ןבומב ,וריבסה םיילגנאה םינלכלכה ."סונייט״ב הליחת ועיפוה םיבתכמ םתוא .ךליאו 28—12
 ׳רצחל" םינפ לכ לע ."םתייסולבוא־ףדוע" — ךותמ 1847 תנשב םילאגה לש בערהדוקוצמ תא
 םיארוקש יפכ וא — ["ס163ת111£ 0£ £813,168״] ״תוזוחאה רועיב״ — .תונוזמה־תקפסא לע
 ירחא דוחיב ףקות רתיב ןאכ טלבתנ — ["£3ןג61דג1686מ"] ״םירכיא שוריג״ הינמרגב ךכל
 הז רועיב .םירהיא״תודירמ היבוסכאסב ררוע 1790 תבשב דועו ,םיבשה םישולש תמחלמ
 יבשח ךירדירפ הליחת חיטבה היסורפ לש היתולילג בורב .תיהדזמה הינמרגב דוהיב ררתשה
 ובושיש ,עקרקהיילעב תא חירכה היזלש לש השוביכ ירחא .םירכיאל ןייגקהדהוכז תא
 דדטצב .הדובע־ילכבו הנקמב םלרכיאהדווזוהא תא ודייצישו ,דכו תונרגה ,תותקבה תא ומיקיו
 םימיענ םייח המ ,בגא .ולש הנידמה־רצוא ליבשב סמ־יבייהלו ויתוסייג ליבשב םילייחל
 היטארקורויב ,תוצירע לש הלשממה־לילבו םיסנאגיפה לש חטיש־אלדזטיש יפל רביאל ול ויה
 :ו ב א ר י מ וצירעמ יפמ אבה עטקה ךותמ תוארל ןתיב — ךירדירפ ימיב רשא םזילאדואיפו

 .הינמרגךופצב םירכיאה לש רתויב םילודגה רשועה״תודוקממ דחא ,אופיא ,הוהמ התשפה"

 ךרד םושמ ךכב ןיאו הקוצמה דגבכ רזע-יעצמא אלא ןאכ ןיא ,ישונאה עזגה לש ונוסאל ךא
 ?ינמרגה רכיאה תא םיבירחמ םיתורישה ראשו הירגנאייתוריש ,םירישיה םיסמה .תורימאל

 תא םילשהלו ...הנוק אוהש המ לכ לע ןיפיקע־יסמ םלשל וילע ךכ לע ףסונ ,וזמ הריתיו
 ףאו ? הצור אוהש ךרדב אלו הצור אוהש םוקמב אל וירצות תא רוכמל ול רוסא ,ונברוח
 .דתויילוז ריחמב ול קפסל םילוכי ויהש ,םירהוס לצא ךירצ אוה רשא תונקל זיעמ אוה ןיא

 תא םלשל ודי-לאל היה אל הייווטה אלולו ,םישמי־אלב ובירחהל תופיסומ תוביסה ןתוא לכ
 איה הקיסעמ ןכש ,עויס־לש־דוקמ ול תשמשמ וז הייווט ;ןרערפה״דעומב םירישיה םיסמה
 עויסילש־־רוקמ ותוא ףא לע ,ךא .דפוגדתואו ויתרשמ ,ויתותרשמ ,וידלי ,ותשא תא תוליעיב
 הלוע * ריצקבו שירחב ,ןישנועב בייחה עשופכ ,אוה דבוע ץיקב י ולש למעיייח םישק המ
 בייח היה ףרוחב ? ויתודובע תא םייסל לכויש םוקל וילע 2־בו ,ברעב 9־ב ובכשמ לע אוה
 ,םיערזלו םחלל ןגדה ול רסהיש אלא *רתוירדכורא שפוניתהונמ ידי'לע ויתוחוכ םילשהל

 םותסל אוה הצור : ןכבו גיסמ תא םלשל לכויש ,םרכמל ,וירצות תא רוסמל ץלאנ אוהשמ
 'תוצחב ףרוחב ןושיל רכיאה ךלוה ךכו ,הריתי הדמתהבו ...ת1וטל בייח והירה ,וז הצריפ

 ררועתמו 9 העשב ןושיליבכוש אוהש וא ;6דב וא 5ד2 םוקל תנמ לע ,תחא העשב וא הלילה
 ־רתי הדובעו הבישידדעיה ותוא /א םויל טרפ גייח ימי לכ גהונ אוה ךכו ; 2 העשב ותנשמ
 םדקומב םלשנו םירבג םיביקזמ רפכבש ,ןאכמו ;םדאה לש ויתוחוכ תא םילכמ חדימה־לע

 (.ךליאו 212 ׳מע /ג ךרכ ,״היסורפ תוכלמ לע״ :ו ב ארי מ) ״.ריעבמ רתוי

 — סרמומ טרבור לש ורוביח םסרפתנש ■ירחא םיבש 18 ,1866 לירפאב /ב הרודהמל תפסות
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 ןיינק תבינג ;הנידמה תוזוחא לש המרמדורבעה ;הייסנכה יסכנב לזגה השעמ
 הכיפה ,ינרד1מ יטרפ ןיינקל באייתב לש ןיינקו ילאדואיפ ןיינק תכיפה ;הדעה
 הבה — ייתיר אלל תובתמיאו [היצאפדוזוא] עורזבדוסיפת ידיילע המשגתנש
 תואלקחה ליבשב עקרקה תא ושבכש םה .ינושארה רבצהה לש םיילידיאה םידותסה
 תינוריעה היישעתה ליבשב ורציו ןוהה לא עקרקה תא ופרצש םה ,תיטסילאטיפאקה

 .םימשה־ףועכירקפה ןויראטלורפ לש השורדה הקפסאה תא

 ♦15-ה האמה לש המויסמ לחה ,םילשונמה דמ םימדייתקוחמ .3
 הדוסעה-רכש תדרוהל םיקוח

 ידי״לעו תוילאדואיפה תורובחה לש ןתוררופתה םע ,םתמדאמ ושרוגש הלא
 רשפא־יא — םימשה־ף1עכ־רקפה ןויראטלורפ ותוא — םילג־םילג תומילאב־לושינ
 .םלועלדאבש יפכ תוריהמ התואב ,הלועה הרוטקאפובאמב הטילק ידיל ואוביש היה

 תכיפה לע [800161^ 01 ^1*18] תויונמאה תרבחב יול הבואיל רוספורפ הצרה — ליעל טטוצש
 ,היטוקסב רשא םימרה־תומדאב ןברוחה תומדקתה תא ראית וירבדבו ,דיציתורעיל ןואצ־תואנ
 ימיהוב םיעצמא ויה ןאצ־יצברמל תודש תכיפהו ןיסולבואהילודלד" :ראשה ןיב ,רמוא אוה
 היה ןאצד־ברמ םוקמב [£661־ ?01־681] דיצ־רעי ...תואצוה אלב תוסנכה ידיל עיגהל רתויב
 תא םישרגמ ויה םינפלש םשכ ,ןאצה תא ושרג עקדקה־ילעב .םימרה־תומדאב היכש ףוליח
 הדשה תויח — םישדחה םיבשותה לש םהינפ תא הכרבב ולביקו ,םהיתוזוחאמ םישנאה
 ןו׳גל דע ריישראפרופב רשא יסוהלאד דיסבה לש תוזוחאה ןמ לייטל םדא לוכי ...םימשהיףועו
 :םיחיכשו םייוצמ וללה תורעיה ןמ המכב ...תורעי־תמדא םעפ ףא בוזעל אלב ,סטורג־־וא
 יאנסה ,תבנראהש דועב ;םיפלאה־תבבראו ,דלוחה ,הדלוחה ,הימנה ,דבה־לותח ,לעושה
 המכש ,םיבחרנ המדא־ירוזא :ןכ יכ הנה .ץראה דיתל ןורחאה ןמזב םירדוח וליחתה רבכעהו
 םיירופ הערמדוואנב םינייטצמכ היטוקס לש םייטסיטאטסה תובובשחו־םינידב םיראותמ םהמ
 םלוכ םידעונ םהו ,רופישו דוביע לכמ ואצוה וישכע — חבש לכמ אליעל םיידיייבחרו

 ".הנשה לש רתויבדדרצק הפוקתב םיטעומ םישנא לש טרופסאה־יכרצל
 יטוקס ןותעב רשא תושדחה יפיעס ןיב" :רמוא 1866 ינויב 2דכ ינודנולה ״טסלמונוקא״ה
 ,ריישדנלרתאסב רשא רתויב־תואנה ןאצל^תווחה תחא,... :םיארוק ונא ןורחאה עובשה ןמ
 ...הנשל ש״יל 1200 לש הטנר ,וז הנשב הריכחה דעומ םייתסנשמ ,ןמז ינפל הדעב עצוהש
 ...םזילאדואיפה לש םיינרדומה םירציה תא םיאור ונא ןאכ .׳דיצ־רעיל דפהיל התע תדמוע
 ובירחהש ...םייבאמרונה םישבוכה ימיב לועפל וגהנש ומכ ידמל בחר ףקיהב םילעופ םהשכ
 ...םירקא םינוילימ ינש ...[שדחה דעיה] !<י0מ68{;־ה תא רוציל תנמ לע םירפכ 36
 .הרומג הממש וכפהנ התע ,היטוקסבש רתויביתוירופה תומדאה ןמ םחטש ךותב םיללוכש
 ־רעי .תרפ זוחמב רשא רתויב־םיניזמה תוקריה לע בשחנ היה טליטדלג לש יעבטה קריה
 ןמ קלח ;קונדאב לש בחרנה זוחמב רתויב־תניוצמה הערמיתמדא היה רדלואי־ןב לש דיצה
 םישבכה ליבשב רתויבדבוטה הערמה היה [61^0^ !£011111; ?01־681;] רוחשה רהב רעיה
 ליבשב הממש ךפהנש היטוקסב עקרקה לדוגמ המ־גשומ .היטוקסב רשא םינפהיידוחש
 זוחמה לכ רשאמ רתוי־לודג חטש ףיקהש ,הדבועה ךותמ לבקל רשפא ,דבלב טרופסאדוורטמ
 הדיבאה לדוג לע המ־גשומ ןתיל םילוכי רדלואךב לש רעיה לש רשועהדרתוקמ .תרפ לש
 ןיאו ׳םישבכ 15.000־ל הערמ ןתיל ולכי תומדאה :םימילאה תונברוחה ידיי־לע המרגנש
 םתוא לכ ...היטוקסב םימודקה תורעיה לש תומדאה ןמ םישולשה קלחה אלא רדלואךב
 ימימב ועבט וליאכ שממ הז ירה :ןכבו ...ןיטולחל םה םייביטקודודפ־יתלב תורעיה־תועקדק

 אובתש ,יוארה ןמ — תוירבדמל וא ןומישי־תומדאל ולא עתפ־תוכיפה ...ינמרגה סונייקואה
 ".ךכל ץק םישתו הקוחתה םעטמ תצרמנ תוברעתה
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 ינושאר ארקתמה רבצהה .24

 _ םמצע לגסל ,ליגרה םהייח לגעמ ךותמ עתפ וקרזנש ,םישנאה ולכי אל ינשה דצמ

 ,םינויכאל םינומהב וכפהנ םה .שדחה בצמה לש תעמשמה לא — עתפב בושו
 ץחל ךותמ םירקמה בורב ךא ,הייטנ ךותמ תצקמב — ,םיחרופ־םיחרואל ,םידדושל
 הפוריא לכב םיאצומ ונאש ,ם־יזחופ־םיזתוא דגנ םיונד־תקוחת התוא ואיבמ .תוביסנה
 לש םילעופה־דמעמ תובא .16־ה האמה לכ ךשמבו 15־ה האמה ףוסב תיברעמה
 ־םילדלו םיחרופ־םיחדואל וכפהנודסנאנש םוש לע לכ־םדוק ורסייתנו ושנענ ונימי
 יולת הז ץא יכ ,החינהו ךודז״ב םיניירבעבכ םהב תגהונ .דתיה הקוחתה .םינצבק

 .דוע םימייק םניאש םינשיה םיאנתב ודבעיורבושיש בוטה םנוצרב אלא

 .יעיבשה ירנה לש וימיב הקוחת התוא הליחתה הילגנאב

 ןוישר םילבקמ הדובעל םירשכומ־יתלבו םינקז םינויבא :1530 ,עווו י ר נ.ד
 ירוחאמ םרשקל שי .םינוסח םיחרופ־םיחרואל רסאמו תוקלמ הז דגנכ .תובדנ ץבקל
 יכ ,העובש עבשהל םהילע ךכ רחאו ,םד בז םפוגש דע םיטושב םדסיילו הלגע
 בשיל״ו תונורחאה םינשה שולשב וב ובשיש םוקמל וא םתדלומ םוקמל ורזחי
 ירנה ,27״ קוחה !תירזכא הינוריא וזיא.(1:0עט!1111מ861£±01^1ג011ע) ״דובעלו
 תינשב םדא ספתנ .םהיתורמוח לע תורמוח ףיסומו הלעמלש םיקוחה לע רזוח *"עו!1
 אוה םאו ,ןזואה תיצחמ ול תורכלו תוקלמה שנוע לע רוזחל שי ,חרופ־חרואכ

 .הרבחה ביואכו רומח עשופכ ותימהל שי ,תישילשב ספתנ

 לכ יכ ,עבוק ,ותוכלמל הנושארה הגשה איה ,1547 תנשמ קוח :ו/1 דרא ודא
 ודבע תא לכלכל םילעבה לע .ותלטב לע ןישלהש ימל דבעכ רסמיי דובעל ברסמה
 ודיב תושרה .ןוכנל אצמיש יפכ ,רשב לש תלוספבו םילק תואקשמב ,םימבו םחלב
 דבעה שרפ .תרשרשו טושב ,רתויב הצקושמה וז היהתו ,הדובע רבד לכ וילע תופכל
 ־תוא וחצמב וא ויחלב עבטיתו םלוע תודבעל ןודינ אהי ,םימי 14 ךשמל ותדובעמ

 .תוכלמב דרומ ןידכ התימ בייח אהי ,תישילשה םעפב חרב םאו ![דבע] "ע" ןולק

 ־יסכנב גהונ אוהש ךרדכ ,דבעכ וריכשהל ,ושירוהל ,ורכמל וילעב ידיב תושרה
 ־יטפושו .םה ףא התימ םיבייח ,םהינודאב דורמל םיסנמה םידבע .המהבבו ידיינד
 םא .םוגישיש דע םידבעה ירחא ףודרל םיבייח ,ךכ לע העידי ולביקש ,םולשה
 עובטל ,ותדלומ־םוקמל ואיבהל שי ,הלטבב םימי השולש טטוש חרופרדרואהש ,הרקי
 ןותנ אוהשכ ,וב שמתשהלו [חרופ־חרוא] "א" ןולקה־תוא תא ןבולמ לזרבב והזחב
 תא ףליסו חרופ־חרואה םירעה .םירחא םיתורישל וא בוחרב הדובעל ,תוארשרשב
 ־םידוגיאל וא ויבשותל ,םוקמ" ותואל תותימצל־דבע שמשל שנעיי ,ותדלומ םוקמ
 ־חרואה ןמ תחקל םדא לכ ידיב תושרה ."ע" ןולק־תוא עבטית ורשבבו ,םיבשות־לש
 ליג דע תורוחב ,24 ליג דע םירוחב — תוילושכ ולצא םקיזחהלו וידלי הא חרופ
 ,םהיכנחמ־םהילעבל — הלעמל רומאה ליג דע — םידבעל וכפהיי ,וחרב .20

 םילעב לכ .םהיניע תואר יפל ,דכו םתוקלהל ,םיקיזאב םתוא םישל םיאשר וללהו

 יבשה םוקמב רשא תורפיסה ,ינימשה ירנה לש 27דז ותוכלמ^תנשמ קוהה :ןבומה *
 *תנשב ואציש םיקוחה לש םיירודיסה םירפסמה תא תונמסמ (ךכ־רחא ואוביש םינותנב)

 (.ל .א .זג ןוכמ .צוה לש תכרעמה ׳עה) .הנודנה תוכלמה
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 ןוהה־רבצה לש ךילהתה

 ־לע וריכהל ידכ ,ודבע לש וילגרב וא וידיב ,וראלצב לזרב לש רלוק םישל יאשר
 םיינע יכ ,עבוק הז קוח לש ןורחאה קלחה .221ראשייש רתוי חוטב תויהלו הלקנ
 ומיכסיש ,םישנאה ידי־לע וא םוקמה ידי־לע םיקסעומ ויהיש רשפא ,םיוסמ גוסמ
 רמתשנ הליהק,ד־ידבע לש הז גוס .םנעמל הדובע אוצמלו םתוקשהלו םליכאהל

 . (1־01111(1811:1011)״םיבבוסו־םיכלוה״ םשב 19־,ד האמה ךותל דע הילגנאב
 םרסייל שי ,הלעמלו 14 ליגמ םהש ,ןוישר אלב םינויבא :1572 ,תעבשילא
 ימ אצמנ אל םאב — תילאמשה םנזא ךונת לע ןולק־תוא ליטהלו םיטושב תושק
 ליגמ הלעמל םה םינצבקהו — רבדה הנשנ ;זנייתנשל הדובעל םלבקל הצריש
 לבא ;םייתנשל הדובעל םלבקל הצריש ימ אצמנ אל םאב ,התימ םבייחל שי — 18
 םיקוח .תוכלמב־םידגובכ םימחר־אלל םתימהל שי — תישילשב רבדה רזח םא

 .א221"1597" ןכו !״13.0 ,תעבשילא ,18״ :םימוד
 ¬יטפוש .חרופ־הרואו לכונ ארקנ םיחתפה לע רזוחו דדונ לכ .1 סמיי ׳ג

 לש ותוכלמ ימיב יכ ,המוד" :ריעמ ,1770 ,״דבו הקוסעת לע הסמ״ לש רבחמה 221
 הקוסעתה תאו תורוטקאפונאמה תא דדועל ,תוניצרה לכב ,םילגנאה וטילחה יששה דראודא
 לכ, :האבה הנקתה תא עבוקה ,ונימב־דחוימ קוח רותמ םידמל ונא דכ לע .םיינע לש

 (.8 ׳מע ,םש) ״.דכו ׳ןולק־תוא םהב ןתניי — םיחרופ־םיחרואה
 לש ודי לאל אהיש ידכ" :רומאל "היפוטוא" ורפסב רמוא סודומ םאמות 8221
 המכ תחא רדגב ףיקהל ,וצראב ףגנל המוד אוהו ,העבש עדוי וניאו טעולה ,דחא אבוסו־ללוז
 דיה־תקזחב וא המרוע־תולובחתב .םהיתבמו םהיתוקלחמ םיסיראה םילשונמ ,םירקא יפלא
 .םהלש תא רוכמל םיסונא ויהיש דע ,םתוא םיעגיימ םיחופיקו תונובלעבו ,םחור תא םירבוש
 םילעב לע "דשאו רבג לע ,הלא םיבולע לע םידודנ םיפוכ הז יעצמאב ןיבו הז יעצמאב ןיב

 תושפנ־תובורמ תוחפשמ לע ,םיכרה ןהידליו תוהמא לע ,תונמלאו םימותי לע ,םהישנו
 םהיתבמ תולג תריזג תרזגנ םלוכ לע .תובורמ םיידי הכירצ רכיאה תדובע יכ ,םיסכנ־תוטועמו
 וב חינהל םוקמ םיאצומ ץא בוש וללהו .םשפנ הרשקנ םהילאו ,ולדג םהבש ,םהל םירקיה

 םה ,הנוקל תוכחל םהל ןתינ םג אול ,הבורמ םריחמ ןיאש ,םתיב ילכ תא .םהישאר תא
 ימיב ףסכה טעמ תא ואיצוהש רחאל .םהילע הקוחד םתעש יכ ,לוזה־ליזב רוכמל םיסונא
 ויהיו די וטשפי :רמאת אמש 1 ןידה יפ־לע ולתיי אלו ובנגי אלו ושעי ,דס ,םהידודנ
 ־תיבב םתוא ושבחי ירה .םידדונ םינצבק להק הליאו דליא םיטטושמ ,םיחרופ־םיחרוא
 הצור שיא ןיא :דועו תאז .תוירבה תא רסחל םיאבה םיכרד־ירבוע םהש םוש לע ,םירוסאה
 ".הכאלמ תושעל שפנו־בלב םישקבמ םהש יפ לע ףא ,איהש־לכ הדובעב םתוא קיסעהל
 םתוא ןיבמ [.83 ,82 ׳מע ,םילעופ תירפס ׳צוה ,ילאוסש םירפא תאמ ירבעה םוגרתה יפל]
 — הבינגב קוסעל םתוא ןיפוכ ויה יכ ,םורומ םאמות רפוא םהילעש ,םינכסמ םידדונ
 ':ד ש נ י ל ו ה) .ינימשה ירנה לש ותוכלמ ימיב ״םינטקו םילודג ,םיבנג 72.000 תוומל ונודינ״
 תא .דרהמ־דע םילות ויה" תעבשילא לש הימיב (.186 ׳מע /א ךרכ ,״הילגנא לש רואית״
 400 וא 300׳ הב םיפרוט ויה אלש ,ללכ ךרדב ,הנש הפלח אל ןכ־יפ־לע־ףאו !םילכונה
 ,תדה לש הסוסיבו היצאמרופרה לע הקינורכ" :פ י י ר ט ס)״.היילתל םתוא םירסומו םהיניבמ
 ".תעבשילא הכלמה לש רשואה־תוכלמ ימיב הילגנא לש הייסנכב םינושו םירחא תוערואמ לעו
 ריישטסרמוסב תחא הנש ךשמב ותמוה ,פיירטס ותוא יפל (/ב דרכ ,1725 ,היינש הרודהמ
 םיחרופ־םיחרוא״כ וררחתשנ 183־ו ,טושב וקלוח 37 ,ןולק־תוא םרשבב םתחנ 35 ,םישנא 40
 וליפא ףיקמ וניא םישנענ לש בר רפסמ ותואש ,אוה רובס ןכ־יפ־לע־ףאו ".הנקת םהל ןיאש
 תמחמו םולשה־יטפוש לש םתונלשר תמחמ הזו — םיישממה םיניירבעה לש תישימח אל
 היה אל הילגנא לש םירחאה תוזוחמה יכ ,רמואו־ףיסומ אוה .םעה לש תיליואה ותלמח

 .רתוי עורג וליפא בצמה היה םידחאבו ,ריישטסרמוסבש הזמ רתוי בוט םבצמ
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 ינושאר ארקתמה רבצ,דה .24

 םתוא תוקלהל םה חוכ־יפוימ [?6^ 568810118] םיימוקמה ןידה־יתבב םולשה
 םינש 2־ל !הנושארב םוספתשמ םישרה 6־ל אלכב םתוא אולכל ,להקה יניעל
 תוקלמה ןיינמ !םיטושב םרסייל שי םרסאמ ימי ךשמב .היינשב םוספתשמ
 םהל ןיאש םיחרופ־םיחרוא ...םולשה־יטפוש לש םהיניע תוארל םירוסמ ןתופיכתו
 [לכונ] (נ) ןולקה־תוא תא תילאמשה םפתכב עובטל שי — םהבש םינכוסמהו הנקת

 ;םחר־אלל םתימהל שי ,תונצבק השעמב בוש וספתנ םאו !הייפכ תדובעב םבייהלו

 .״23 .ם הנא 12״ קוחב אלא ולטב אל ,18דד האמה תליחתל דע ןפקתב ודמעש ,ולא תונקת

 18דד האמה עצמאב סיראפב הדסונ ןאכ :תפרצב׳ םג ואצוה םימוד׳ םיקוח
 לש ותוכלמ תליחתב ■ דוע .(ע0ע3זגמ16 (16811-00,11(18) ״םיחרופ־םיחרואה תכלממ״
 ,60 ןב דע 16 ןבמ ,אירב שיא לכ יכ ,(1777 ילויב 13־מ) הדוקפ הנתינ י16רד יאול

 .םיריסאה־תיינאל וחלשל שי — ודיב תמיוסמ תונמוא ןיאו םויק־יעצמא ול ןיאש

 וצה :הלפשה־תוצרא ליבשב 5דד לראק לש 1537 רבוטקואמ קוחה אוה ךכל המודב
 [?10110(;] זורכה ;1614 סראמב 19־מ דנאלוהב םירעהו תונידמה לש ןושארה

 .'והו ,1649 ינויב 25־מ םידחואמה םילבחה לש

 ־םיחרואל וכפהנו ולגוה ,המדאה ןמ ולשונש רחאל ,ץראה־םע : ןכ יכ הנה
 ־תותואבו םיטושב ,םתוא וקחדו םייקסטורג־םינתמיא םיקוח התע ואב —י םיחרופ

 .הריכש ה־הדובעה תטישל השורדה תעמשמהיךותל ,םילודג םייוניעבו ןולק

 ינשה בטוקבו ןוה תקזחב דחא בטוקב םיעיפומ הדובעה יאנתש ,ךכב יד אלו
 ,ךכב יד אל ףאו .דבלב םהדובעדווכ אלא רוכמל המ םהל ןיאש ,םישגא תקזחב

 רוצייה לש ותומדקתה םע .ונמצע רוכמל, ונא םיצור ורמאיש ךע םתוא ןיפוכש
 ,ךוניחה תעפשהב — םמצע לע םילבקמש ,םילעופ לש דמעמ חתפתמ יטסילאטיפאקה

 ־םינבומ עבט־יקוח תניחב רוציי־ןפוא ותוא לש ויתושירד תא — לגרהה ,תרוסמה
 ! תודגנתה לכ רבוש ולולכשב יטסילאטיפאקה רוצייה־ךילהת לש ןוגריאה .םהילאמ

 הדובעה־תקפסא רבדב קוחה תא תרמשמ יסחי ןיסולכוא־ףדוע לש תדמתמה היברה
 םיכרצל תמאתמה הרגיש ךותב ,ומצע הדובעה־רכש תא םג אליממו ,הדובעה־שוקיבו
 ונוטלש תא םילשמו־םתוח םיילכלכה םיסחיה לש םמודה ץחלה !ןוהה־ךורעיש לש
 תילכלכ־לא תומילאב דוע םישמתשמ התע םג םנמא .לעופה לע.ןוהה־לעב לש
 םירבדה ךלהמ ליבשב .ללכה ןמ םיאצוי םיתעל אלא ןכ םישוע ןיא ךא ,הרישי
 ידיב ,רמולכ ,"רוצייה לש עבטה־יקוח,, ידיב לעופה תא ריאשהל רשפא םנוקיתכ
 םיחיצנמו הל םיבירעה ,םמצע רוצייה־־יאנת ךותמ תעבונה ,תולת — ןוהב )תולת
 תונגרובה .יטסילאטיפאקה רוצייה לש םיירוטסיהה תישארב־ימיב ןכ ןיאש המ ,.התוא

 ־רכש תא "רידסהל" ידכ ,וב תשמתשמ ףאו ,הנידמה ןוטלשל הקוקז הלועו־תחמוצה
 ידב ,םיחמהדויישעל םיחונה םיגייסה ךותל ותוא קוחדלו־ץוחלל ,רמולכ ,הדובעה
 םרוג והז .הניקתה תולתה־זוגרדב ומצע לעופה תא קיזחהלו הדובעה־םוי תא ךיראהל

 .ינושאר רבצה ארקתמה ליבשב יתוהמ

 ידעה אל ,14דד האמה לש היינשה תיצחמב. םקש ,םיריכשהדנילעופה דמעמ
 אלא ,םעה לש דואמ ריעז קלח אלא הירחא האבש האמב אל ףאו םימי םתואב
 ןוגריאו רפכב יאמצעה ירכיאה־קשמה ידי לע ןגומ היהו ותדמעב הפי רצבתנש
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 ןוהה־רבצה לש ךילהתה

 םג ,תיתרבח תניחבמ חזל חז ויה םיכומס לעופהו םילעבה .ריעב םינמואה־תודוגא
 ,ךבלב תילאמרופ תופיפכ אלא תחל הדובעה לש התופיפכ ,דתיה אל .רפכב םגו ריעב
 דוסיה .ילוגס יטסילאטיפאק יפוא ול היה אל ןיידע ומצע רוצייה־ןפוא ,רמולכ
 ־הדובעל השידדה .עובקה דוסיה לע ולקשמב הברה עירכה ןוהה לש הנתשמה
 ־הדובעה תקפסא ולאו ,ןוהה לש שדח רבצה לכ םע לודגל ,אופיא ,הרהימ הריכש
 הז ,תימואלה תרצותה ןמ לודג קלח .טעמ־טעמ אלא וירחא הכשמנ אל הריבשה
 .לעופה לש הכירצה־ןרקל זא םנכנ היה ןיידע ,ןוהה לש רבצהה־ןרקל ךכ רחא ךפהנש

 ולוצינ םשל אלא הוקקוח אל התליחת םצעמש — הריכשה־הדובעה תקוחת
 הילגנאב החתפנ — 228ויבגל הביא־םחי ותואב הדמע התומדקתה םעו ,לעופה לש
 וב אצויכ .1349 ,ווודראודא לש [813111160* 1,31נ0111־61־8נ םילעופה־קוח םע
 הילגנאב תוקוחתה .ן א ׳י ולמה םשב הנחינש ,1350 תנשמ הדוקפה — תפרצב
 םידוקש םילעופה־יקוחש לכ .ןנכת יפל תוהדזמו ,היינשל תחא תוליבקמ תפרצבו
 ןכש ,םהב לפטל רוזחא אל בוש ,הדובעה־םוי לש ותכראה םילעופה לע תופכל

 .(5 ףיעס ,ינימש קרפ) ןכל־םדוק הז ןיינע ןודנ רבכ
 דויב לש הפיקתה ותשירד יפל עבקנ , [813111*6 01 ע31>0111־61־8נ םילעופ,ד־קוח
 [םילעופה] םיינעה ויה ןכל־םדוק" :ותומימתב רמוא דחא [ינרמש] ירוט .םירחבנה
 וישכע ;רשועהו היישעתה תא הנכסב דימעהל ידכ דע ךכ לכ הובג רכש םישרוד
 הנש הדימב רשועהו היישעתה תא הנכסב דימעמ אוה ףאש ךכ לכ ךומנ םרכש
 ריעב הדובע־רכשל יקוח ףירעת עבקנ .223"תרחא הרוצב םג םא ,ןכמ רתוי ילואו
 םיכירצ םיירפכה םילעופה .םויל־הדובע ליבשבו הדיחיל־הדובע ליבשב ,רפכבו
 רבועה — רוסא .״חותפה קושה״ יפל — ריעב םילעופהו ,הנשל םמצע ריכשהל
 לבקמה םלוא ,קוחה יפל עובקה ןמ הובג רכש םלשל — רסאמ לש שנועל יופצ
 םיפיעסב דוע התא אצומ ןכו .ןתונה שנעגשמ רתוי רומח שנוע שנענ רכשה תא
 רסאמ לש שנועש — ,דכלמה תעבשילא לש קוח — תוילושה־קוח לש 19ד 18
 םוי דחאו םירשעל רסאמ לש שנועו ,רתוי הובג רכש םלשמש ימל יופצ םימי הרשעל
 אלא דוע אלו ,םישנועה תדימ תא רימחמ 1360 תנשמ קוח .ותוא לבקמש ימל יופצ
 רכשה יפל םידבוע ויהיש ,תינפוג הייפכ םילעופה תא תופכל םילעבל ףקות ןתונש
 ־תויובייחתה וליטהש — ׳וכו תועובש ,םיזוח — םיפוריצה לכ .יקוחה ףירעתבש
 םילעופ לש [תירב] היצילאוק .םילטובמו םילטבכ וזרכוה ,םידגנהו םיאנבה לע ץלמוג
 דגנ םיקוחה ולטובש הנשה ,1825 דעו 14־,ד האמה ןמ — הרומח הריבעכ תבשחנ
 לכב טלבתמ ויתודלותבו 1349 תנשמ םילעופה־קוחב אטבתמה חורה .היצילאוקה
 ־רכשל םומיסקאמ — הנידמה םעטמ הדוקפב עבקנ םנמאש ,ךכ ךותמ תוריהבה

 .םומינימ ול עבקנ אל םינפ םושב ךא ,הדובעה

 (0138161־8) םינודאה ןיב םיכוסכסה תא רידסהל הקוחתה הסנמש תמיא־לכ" 222
 הורה" .ת י מ ם .א רמוא — ״,םינודאה דימת םה [הקוחתה לש] םיצעויה ירה ,םהילעופ ןיבו

 .הגניל רמוא — ״.ןיינקה אוה — םיקוחב רשא
 ־ףיסומ אוה .206 ׳מפ ,1850 ןודנול ״.ןיד־ךרוע י״ע .רחסמה־שפוח לש םימזיפוס״ 223
 ןיא יכו ;קיסעמה תבוטל ברעתהל ידמל םינמוזמו־םינבומ ונייה" :תורמרמתהב רמואו

 "ז קסעומה תבוטל והשמ תושעל תורשפא
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 ינושאר ארקתמה רבצהח .24

 היילע דא ׳ןוממב רכשה הלע .16־ה האמב םילעופה בצמ דואמ ערוה ,עודיכ
 תמאתפה היילעה דגנכ אלו ןוממה לש וכרע תדירי דגנכ הלוקש התיה אל וז
 רדמע ןכ יפ לע ףאו .הדובעה־רכש דרי השעמל ;רמוא הווה ,תורוחסה־יריחמב
 ־תותוא תעיבטו םיינזאה־תתירכ תוברל ,הדובעה־רכש תדרוה ןעמל םיקוחה םניעב
 ״3 ףיעס ,תעבשילא 5״ תוילושה־קוח .״הדובעל םלבקל הצר אל שיאש״ ימ לכל ןולק
 יפל םתונשלו םימיוסמ רכש־ירועיש עובקל םולשה־יטפוש לש םחוכ תא הפיימ
 וליטהו הדובעה לש הז רדסה ביחרה 1 סמיי׳ג .תורוחסה־יריחמ יפלו הנשחדוונוע
 םיקוחה תא ליטה 11 ׳ג ר ו ׳ג ?224םירחא םידבוע יגוס לכו םיווט ,םיגרוא לע םג

 ,הרוטקאפונאמה־יגוס לכ לע םילעופה לש היצילאוקה דגנ
 דע ,ידמל יטסילאטיפאקה רוצייהךפוא קזחתנ שממדררוטקאפונאמה תפוקתב
 — רתוימ םגו המשגהל ןתינ־יתלב םג השענ הדובעה־רכש לש יקוחה רדסההש
 .ןשיה קשנהדויב ךותמ הלא ןיז־ילכ םמצעמ לולשל וצר אל הרצ לכ לעש אלא
 רתוי התביבסו ןודנולב םיטייח־לש־תוילושל םלשל רסא ״11 ׳גרו׳ג 6״ קוחה דוע
 ? ירוביצ לבא לש םירקמבמ ץוח — םויל םיסנפ 7^ר םיגניליש 2 לש רכשה ןמ
 *רכש רדסה תא םולשה־יטפוש ידיל רסומ ״68 דנ ,ווו 'גרו׳ג 13״ קוחה דוע
 ןוילעה ןידה־תיב לש ןיד־יקספ ינש ושרדנ 1796 תנשב דוע ? ישמ־יגרואל הדובעה

 הפי ןחוכ הדובעה־רכש ןיינעב םולשה־יטפוש לש םהיתודוקפ םא ,עירכהל ידב
 יכ ,יראטנמאלראפ קוח רשיא 1799 תנשב דוע ;םייאלקזז־אל־םילעופ יבגל םג
 'לעו תעבשילא הכלמה לש קוח ידי־לע רדסומ היטוקסב תורכמה־ילעופ לש םרכש
 םייתניב הלחש הכיפהה הלודג המ .1671־ו 1661 תונשמ םייטוקס םיקוח ינש ידי
 :ותומב דוע עמשנ אלש ,ילגנאה םירחבנה־תיבב ערואמ דמלל אב — הלא םיאנתב

 *רכשש ,סוונימקאמה רבדב םיקוח םירציימ ויח רתויו הנש 400 ךשמבש ,הזה תיבב
 תנשב עיצהו דרב ט י יו דמע — וילע רובעל םינפ םושב לוכי וניא הדובעה
 העצהל דגנתה טיפ .םייאלקח םוי־יריכש ליבשב הדובעה־רכשל יקוח םומינימ 1796

 םינעבוכ־םינתשרה יכ ,תואדל ןתינ ,6 קדפ ,ןושארה סמיי׳ג לש 2 קוהב ףיעס ךותמ 224
 — .םהדכהיתואנדסב תימשר רכשה־ףירעתתא תופכל ,םולש־יספוש תקזחב ,ופצחתנ םימיוסמ
 תמחלמ ירחא דוחיב ,חינמרגב םיחיכש ויח דומנ הדובע־דכש ףקותב םייקל םידחוימ םיקוח
 ןכש ,החחאח־ינודא תא דואמ דירטמ היה םילעופכו םיתרשמב רוסחמה" .םינשה םישולש
 םישנל וא םירבגל םירדח ריכשהל םהילע רסאנ רפכה יבשות לכ .ויבשותמ עקרקה ןקורתנ
 וצריי אל םאב ,רהוסה־תיבב ואלכיי םהו ,תושרל עידוהל שי םינורחאה םויק לע ;םייונפ
 לצא העירזב םיקסוע םהש ןוגכ ,תרחא הדובעמ םה םימייקתמ םא םג — וניתרשמ תויהל

 תויצקנאסו תויגליבירפ) .הרוחסבו ןוממב וליפא םירחוס םהש וא ,םרכש םילבקמו םירכיאה
 ארוקו רזוחו ארוק התא המימת םינש־תאמ ךשמב (.125 ,ן ,היזלש ליבשב רסיקה תאמ
 םילשהל םיצור םניאש ,םיפוצחהו םיעשרה ףוספסא לע תונלבוק ץראה־ינודא לש םהיתודוקפב

 הזוחאה־לעב לע וילע רסאנ ;יקוהה רכשב קפתסהל םיצור םניאו םישקה םיאנתה םע
 תורישה יאנת יכ ,אצומ התא ןכ־יפ״לע־ףאו .תיקוח הנידמה העבקשמ רתוי םלשל דיחיה
 םיתרשמה ויח 1652 תנשב דוע ;ןכמ־רחאל הנש 100 ויהשמ רתוי םיבוט המחלמה ירחא
 ,תובכש םש ויה דוע [19״ה האמה] ונלש האמבו !רשב עובשב םיימעפ היזלשב םילבקמ
 הובג המחלמה ירחא היה יזנויה־רכשה םג .הנשב םימעפ שולש אלא רשב םילבקמ ויה אלש

 (.גאטיירפ .ג) ".ןכמ־רחאלש םינשה־תואמב היהשמ רתוי
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 ןוהזז־רבצה לש *ןילהתה

 1813 תנשב ולטוב ףוס־ףוס ."(011161) םויא אוה םיינעה בצמ״ יכ ,הדוה ךא ,וז
 רחאמ ,תכחוגמ הילאמונא אלא הלא םיקוח ויה אל .רכשה־רדמה רבדב םיקוחה
 ותרזעבו ,ולשמ תיטרפה הקוחתה חוכב תשורחהדויב תא רידסמ היה ןוהה־לעבש
 לע ודימעהל ידכ יאלקחה לעופה לש ורכש תא םילשהל ןתנ םיינעל־םמה לש
 ןתחירפ אולמב תודמועו ורמתשנ הלא ונימי דע לבא .רתויב־יחרכהה םומינימה
 רבדב ,םיריכש,!־םילעופהו םילעבה ןיבש םיזוח רבדב םילעופ,ד־יקוח לש תונקתה
 תא ריפמ לעבה םאש ,תועבוק ולא תונקתו — הלאב אצויכו ,םירוטיפל םיכיראתה
 םישיגמ ,הזוהה תא ריפמש לעופ ולאו ,תיחרזא העיבת אלא ודגנ שיגהל ןיא ,הזוחה

 , .תילילפ העיבת ודגנ
 תמייאמה ותדמע תמחמ 1825 תנשב ולטב תויצילאוקה דגנ םיירזכאה םיקוחה
 םיאנה םירוישה ןמ המכ .םקלחב אלא ולטב אל ןכ יפ לע ףאו .ןויראטלורפה לש
 טנמאלראפה־קוח רמייתה ףוס־ףוס .1859 תנשב אלא ומלענ אל םינשיה םיקוחה לש
 ורכוהשמ ,תידמעמ הקוחת התוא לש םינורחאה תובקעה תא לסחל 1871 ינויב 29-מ
 טנמאלראפה־לש־קוח אב הנהו .[ז1-246;3י 111110118] תויעוצקמה תודוגאה תיקוח

 (^מ 201 10 3מ161נ<1 1116 0נר1מ1ת01 13ויז ע6131במ8: 10 ע1016מ06, םוי ותואמ

 ,תומילא רבדב תילילפה הקוחתה תא ןקתיש ,קוח] 11־6318 8.116. 1מ016813110מ
 .השדח הרוצב ךא ,ונשויל םדוקה בצמה תא השעמל ריזחמו ([הדרטהו םימויא
 התבשה וא התיבש תעשב םהב שמתשהל םילוכי םילעופהש ,םיעצמא םתוא לכ הנהו
 תשורחה־יתב תא דחא ןמזב םירגוסה ,םידחואמה םינתשרחה תתיבש — 1001<-0ט1)
 לש ותוכמסמ — טנמאלראפה לש םיטהל־השעמ ותוא ידי־לע — ואצוה ,(םהלש
 םינתשרחלו ;םוריח תעשל תילילפדוקוחת לש התורמל ונתינו יללכה טפשמה
 ־תיב ותוא .םנוצרכ הקוחת התוא שרפל רסמנ ,םולש־יטפושכ םדיקפתב ,םמצע
 ,עודיה רשויה ךרד לע ,ןכל־םדוק םייתנש וסינכה ןוטסדאלג רמ ,ותואו, םירחבנה
 .םילעופה־דמעמ דגנכ םוריח־תעשל ןישנוע־יקוח לכ לש םלוטיב רבדב קוחדועצה
 לכ החדנו־ךראוה ךכו ,היינש האירק ידכ דע אלא עיגהל הז קוחל ונתנ אל םלוא
 תירבב הסנכנשמ — ״הלודגה תילארבילה הגלפמ״ב חור ףוס־ףוס המקש דע ,ןיינעה
 .ןוטלשל התוא איבהש ,ןויראטלורפ ותוא דגנ יולגב דומעלו תונפל — םירוטה םע
 םהל הריתה אלא ,וז הדיגבב "הלודגה תילארבילה הגלפמה" לש התעד הררקתנ אלו
 — םיטילשה תודמעמה לש דימתמו זאמ הלא הכניפ־יכחלמ — ,םילגנאה םיטפושל
 "תרתחמ תולועפ" לע םינשיה םיקוחה תא םלועה רואל בוש איצוהלו רופחל
 םיקקוחמה־תיב יכ ,םיאור ונא .םילעופה לש תויצילאוקה דגנכ םהב שמתשהלו
 תותיבשה דגנכ םיקוחה לע רתיו ,םינומהה לש םצחלבו ,וחרכ־לעב קר ילגנאה
 ,הריפחמ תויכונא ךות ,ןגה ומצע טנמאלראפ ותואש רחאל — תויעוצקמה־תודוגאהו
 ־יפאקל.תדזנתזנ [11־3(168׳ 1101011] תיעוצקמ־הדוגא לש התדמע לע הנש 500 ךשמב

 .םילעופה דגנ םיטסילאט
 איצוהלו רוזחל תיתפרצה תונגרובה הזיעה הכפהמה לש הרעסה תליחתב דימ
 ינויב 14־מ וצב .םמצעל הושבכ התע הז קרש תודגאתהה־תוכז תא םילעופה ידימ
 שפוחב תושקנתה" איה םילעופ לש היצילאוק לכ יכ ,הזירכהו וז הדמע 1791 תנש
 תוכזה תליטנ םע דחי םירוויל 500 לש שנוע הילע לטומש ,״םדאה תויוכז תזרכהבו
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 ינושאר ארקתמה רבצהה .24

 תא הנידמה־תרטשמ חוכב קחודו־ץחולה ,הז קוח .225תחא הנשל ליעפ חרזא לש
 ךיראה — ןוהה ליבשב םיחונ םיגייס ךותל הדובעו ןוה ןיבש תורחתההדומחלמ
 קר .וב העגפ אל תונתמיאה תלשממ וליפא .תולשוש יפוליחמו תוכפהמה לכמ םימי
 .[00(16 ?61131] ןישנועה־יקוח רפס ךותמ קוח ותוא קחמנ דואמ רצק ןמז ינפל
 וצה] וז תינגרוב־תיגידמ הכיפהל הנתינש הלתמאה ןמ רתוי ינייפוא רבד ךל ןיא
 ותואל] הצרמה ,הילפאש־־הל רמא - ״הדונ םא ףא״ .[ינויב 14־מ ל״גה
 ...וישכע םהשמ תצקמב רתוי םיהובג תויהל םיכירצ רכשה ירועיש יכ" — [קוח
 בצממ ישפח היהיש ידכ ,ותוא לבקמש ימ ליבשב ידמל הובג תויהל ךירצ רכשהש
 לש תולת טעמכ איהשו — םייחה־יכרצמב רוסחמה ןמ תעבונה תטלחומ תולת לש

 ,םה־םהיגיינעב םכסה ידיל םהיניב אובל םילעופל םהל רוסא ןכ יפ לע ףא ,"תודבע
 טעמכ איהש תטלחומה םתולת" תא ןיטקהל ךכ ידי־לעו תופתושב לועפל םהל רוסא
 םהילעב לש םתוריח תא" םיחפקמ םה ךכ ידי־לע אקודש םושמ :״תודבע לש תולת
 תוריח וז) "םויכ םילעפמה ילעב לש ,ונייה ,(01-<16ע3:ו11;111311;1־68) םימדוקה
 ויהש ימ לש םתוצירע דגנ היצילאוקש םושמו : (!תודבעב םילעופה תא קיזחהל
 ,[001ך>01־£11:10118נ םידוגיאה תרזחה — !המ ושהנ — תשמשמ םידוגיאה ישאר

 226 !תיתפרצה היצוטיטסנוקה ידי־לע ולטובש

 םייטסילאטיפאקה םירכוחזד לש סתחוהתוה .4
 ףועכ "םישפחה" םיראטלורפה תא הרציש ,תומילא־תריצי התואב ונקסעש רחאל
 השעמ ותואב !םיריכשרכילעופל םתוא תכפוהש ,םימדה תעמשמ התואב !םימשה
 ־לעו ,הרטשמה חוכב הדובעה לש לוצינה־תגרד תא הלעמה ,בעותמ ינידמ־יתכלממ
 ןוהה־ילעב ואב ןכיהמ :לאוש התא בוש — ןוהה־רבצה תא אוה ריבגמ ךכ ידי
 תועקרק־ילעב אלא ןירשימב רצ)י וניא בוש ץראה־םע לש )לושינ ירהש ן םתישארב
 ,םיידיב התוא ששמל ,לוכיבכ ,וגא םילוכי ירה ,רכוחה לש )תווהתהל רשא .םילודג
 ,םמצע םיתימצה .םינשב תובר תואמ ךלוהו־ךשמנה ,יטא ךילהת איה תשמשמ ןכש
 ,רתויב־םינוש ןיינק־יסחיב םינותנ ויה ,םיישפח ,םיריעז עקרק־ילעב םג םדצבו

 .דואמ םינוש םיילכלכ םיאנתב וכלהודררחתשנ םג ךכיפלו
 אוה םגש ,(231113)חקפמה־ןכוסה תרוצ איה הילגנאב רכוח לש הנושאר הרוצ
 ,הקיתעה אמורב (¥1111038) קשמה־ןכוס לש הזל היה המוד ודמעמ .היה תימצ
 האמה לש היינשה תיצחמב .היה םצמוצמ רתוי [ןושארה לש] ותלועפ םוחתש אלא

 אוה תיתפרצה הקוחה לש תודוסיה דהאש ןויכ" :רמוא הז קוחבש ןושאר קרפ 225
 לע רוסיא לטומ בוש — די־חלשמו דמעמ ותואמ םיחרזא לש תויודגאתה ינימ לכ לוטיב
 ,עוצקמ ותואמ ,םיחרזא" :רמוא יעיבר קרפ ".איהש־לכ הרוצבו אוהש־הזיא םעטמ ןשודיח
 ףתושמב ברסל ידכ ,םימכסה לע םיטילחמו דחי דוס־םיקיתממ םה םא — תונמוא ,די־חלשמ
 ,דבלב םיוסמ ריחמב םעצבל ידכ וא ,םתדובע לש וא םדי־הלשמ לש תולועפה תא עצבלמ
 תזרכהבו שפוחב תושקנתהכו הקוחל םידגנתמכ וזרכוי ...םימכסה וא תויוצעיתה םתוא ירה
 ־יקוחב ומכ שממ ,הנידמה דגנ םיילילפ םיעשפ םה וללה :רומאל ,״רכו םדאה תויוכז

 (.523 ׳מע ,ינימש ךרכ ,1791 סיראפ ״.סיראפב תוכפהמה״) .םיקיתעה הדובעה
 .195 [ךליאו 193] ׳מע ,ירישע ךרכ ,״תיראטנמאלראפה הירוטסיהה״ : ו ר ו ה ש י ב 228



 ןוהה־רבצה לש ךילהתה

 ,םיערזב ותוא דייצמ עקרקה־ינודאש ,םירא — חיגשמה לש ומוקמב אב 14דד

 אלא .רכיאה לש ובצממ הברהב לדבנ וניא ובצמ .םייאלקח ,רדובע־ילכבו תומהבב
 .(ג16ז;£1גז6ז) הצחמל־רכוחל ךפהנ אוה הרתמ דע .הריכש־הדובע רתוי לצנמ אוהש

 הזו הז .הזוחאה־ינודא ןתונ ינשה קלחה תאו ,יאלקחה ןוהה ןמ דחא קלח ןתונ אוה
 וז הרוצ .הזוחב תעבקנה היצרופורפ יפל תללוכה־תרצותה תא םהיניב םיקלחמ
 תא ךרעשמ הז ;שממ־רכוחל המוקמ תא הנפמ איהו ,הילגנאב הרהמ־דע תמלענ
 םוא ,תרצותה־ףדועמ קלחו ,םיריכש־םילעופב שמתשמ אוהש ךות ,ומצע לש ןגוה

 .עקרקה־־ינודאל תיעקרק הטנר תרותב םלשמ אוה ,ןיעב םאו ןוממב

 היה ריכשכ ותדובע דצבש הז ,יאלקחה־תרשמה ןכו יאמצעה רכיאהש ןמז לכ
 םג ירה ,םה־םתדובעב םמצע םירישעמ — 15־ה האמב — ולש וקשמב םג לפטמ
 הכפהמה .דבלב םינוניב אלא םיראשנ םניא ורוציי־־הדש םגו רכוחה לש ויתוביסנ
 טרפ) 16־ה האמה לכ טעמכ תכשמנה ,15־.ד האמה לש ןורחאה שילשב תיאלקחה

 איהש תוריהמ התואב רכוחה תא הרישעמ — (וז האמ לש םינורחאה מיר)שעל
 תנתונ רכו הדעל רשא הערמה־ירכ לש לזגה־תסיפת .227ירפכה םעה תא תלדלדמ
 דועב ,תואצוה אלל טעמכ ,והנקמ תא הריתי הדימב תוברהל תורשפאה תא רכוחל ול
 .תועקרקה דוביע ליבשב לוביז־יעצמא לש רתוי הלודג תומכ ול תוקפסמ תומהבהש

 ־יזוח ושענ םימי םתוא .הערכה ידכ דע בושח םרוג ךכל ףסונ 16־ה האמב
 תוכתמה לש ןכרעב תכשוממה הדיריה .הנש 99־ל תופוכת ,םיכורא םינמזל הריכחה
 הדירוה וז הדירי .בהז־תוריפ םירכוחל האיבה ,ןוממה לש וכרעב אליממו ,תורקיה
 ונדמעש ,תוביסנה ראש לכמ תעדה תא חיסהל םא — הדובעה־רכש תא לכ םדוק
 תדמתמה היילעה .הריכחה־חויר לא ףרטצנ הדובעה־רכשמ קלח .הלעמל ןהילע
 — תויאלקחה תורצותה לכ לש :רוציקב — רשבה ,רמצה ,ןגדה לש םיריחמב

 ,תיעקרקההטנרה ולאו *ותיישעמ אלש ,רכוחה לש ינוממהןוהה תא התברהו־הלידגה

 רכוחה אצמנ ךכו .228ןשייתנש ןוממה־ך־שב תבשוחמ7 התיה ,םלשל היה בייחש

 טהל היה השקש םידכוה" :"הילגנא לש רואית" ורפסב ןוסיר אה דמוא ךכו 227
 קסעה ןכ־יפ־לע־ףאו ;ש״יל 100 ,50,40 וישכע םימלשמ ,ש״יל 4 לש הטנר םלשל ןכל־םדוק

 ".םינש 7—6 לש הטנר הריכחה־חזוח םויס םע םמצעל וכסחי אל םא ,ער םהיניעב בשחנ
 1— הרבחב תונוש תובכש לע 16־ה האמב ןוממה ךרע תדירי לש העפשהה רבדב 228 .
 ינבמ םינוש םיגוח לש תומיוסמו תוליגר תונלבוקב הרצק וא תיתיצמת הריקח" :ןייע
 ,המרג הז רפסב חישדדה תרוצ .1581 ןודנול ,ךמלטנ׳ג ,.ם .וו תאמ .הלא ונימיב ונצרא
 רפסה לש השדה הרודהמ ומסריפ 1751 תנשב דועו ,ריפסקשל ותוא םיסחיימ ויה בר ןמזש
 ריבאה ןעוט דחא םוקמב .ד ר ו פ א מ ם ם אי ליו אוה רפסה רבחמ .ריפסקש לש ומשב

 :דומאל (1£111£111;)
 *שרח ןודאה ,התא םגו !רחוסה ןודאה ,התא ;המדאה־שיא ,ינכש ,התא" :ריבאה
 םירבדה לכש הדימב ירהש .ידמל הפי רדתסהל םתא םיעדוי — םינמואה ראש ףאו ,תשוחנה
 םכיתורוחס ריחמ תא םתא םילעמ הדימב־הב ,ןכל־םדוק ולעש המ לע םיכלוהודנירקייתמ
 תא תולעהל לכונש ,רוכמל המ ונל ןיא ונא לבא .םירחאל םירכומ םתאש ,םכדי־יחלשמו
 תא ריבאה לאוש רהא םוקמב ".םירחא תאמ תונקל ונילעש םירבדה תא ןזאל ידכ ,ריהמה

 המו ז םהל ןווכתמ התאש ,(םישנא לש) םיגוס םתוא םה המ ,ךממ אתוטמב" :רוטקודה
 ינירה" :רוטקודה — ״? ךכב דספה םהל אהי אל ,ךתעדל ,וילע םינמנהש ,ןושארה גוסה
 םירכומ םה ךכ ,רקויב םינוק םהש לככ ,ןכש ,רכממו חקימ-םתסנרפש ימ לכל ןווכתמ
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 *יגודא לש ונובשח לע םגו םיריכשה־וילעופ לש םנובשח לע םג דלוהו־רשעתמ

 םירכוח" לש דמעמ 16דו האמח ףוסב הילגנאב היה םייקש ,אופיא ,אלפ ןיא .עקרקה
 .289םהה םימיב םיאנתה יפל םירישע — םירישע ״םייטסילאטיפאק

 .היישעתה לע תיאל!?חה הכפהמה לש תרחחדדעפשה .5
 יתיישעתה ןוהה ליכשכ ימינפה קושה תמקה

 — דימת ושדחתנו םילג־םילג וללוחתנש ,ושוריגו ירפכה םעה לש ולושינ

 ,םיראטלורפ לש םינומה־םיגומה תינוריעה היישעתל ,וניארש יפכ ,םיקפסמ ויה

 ,ןובנו־חלצומ םרוג היה הז ;םינמואה־תודוגא לש םיסחיל ץוחמ ןיטולחל םידמועה
 האר "רחסמה תודלות" ורפסב (ןסרדנא םמיי׳גב ופילחהל אל)ןקזה ןסרדנא .אש דע
 הז דוסי לע תצק דוע דומעל ונילע .הנוילעה החגשהה לש הרישי תוברעתה ךכב

 לכ .ירב" :רוטקודה — ״? ךכב היורי ךתעדלש ,אבה גוסה המו״ :ריבאה — .ךכמ־רהאל
 יפל םה םימלשמ ,ןכש .הגשיה (1־6111:) הטנרה יפל םמצע תושרב תורוכחב םיקיזחמש ימ
 לכו ,דואמ לוזב םה םימלשמ םתמדא דעב ,רמולכ — השדהה יפל םירכומו הנשיה הטנרה
 ,תדמא וילעש ,גוסה אוה המו" :ריבאה — ״...רקויב םה םידבומ הילע םילדגש םירבדה
 — ״?[םימדוקה םיגוסה לע םינמנה] וללה וחיורישמ רתוי ךכב ודיספי וילע םינמנהש
 (1101316111611, £־6111:16111611) םידבוכמה םינודאה ,םיליצאה לכ םה הלא״ :רוטקודה
 םידבעמ םניאש וא ,הבציק לע וא העובק הטנר לע םא םימייקתמ םהש ,םהב אצויכ םירחאהו

 ".רכממב אלו חקימב אל םיקסעתמ םניאש וא ,המדאה תא
 ילאדואיפהךודאה ליבשב םיסמה הבוגו קשמהךכוס ,ונייה ,1־^1886וג1"ה תפרצב 229
 [1101ממ16 (1^^11־68] םיקסעה שיאל דימ ךפהנש אוה ,םייניבה״ימי לש המודקה הפוקתב
 םינכוס םתוא .טסילאטיפאק תגרדל הלועו ספטמ אוה דכו תואמר ,הטיחס ,המרוע ישעמבש
 רמ שיגמ הז ןובשח" :לשמל .םידבוכמ םינודא םימעפל ויה םפוג־םה [1־6£18861ג1־8]
 ןובשח להנמו ןו׳זידב בשויה ,ןודא ותואל ,ןוקגאסב לש הריטה־רמושו ריבא ,סרותדדד קא׳ז
 25דד םוימ ל״נה הדימל ומלושש תוטנדה רבדב — דנוגרוב לש ןזורהו םנודה ליבשב
 רבדב הנשמ" :י י ט נ ו מ ס י ס ק ל א) ״.1360 רבמצדב 28דד םויל דע 1359 רבמצדב
 םייחה ימוחת לכב יכ ,םיאור ןאכ רבכו (.ךליאו 234 ׳מע /א ךרכ ,״דכו דיהייבתכב רמוחה
 ,ת1נוממה~ישיא םיאב ,לשמל ,ילכלכה םוחתב .ךוותמה לש ודיל יראה־קלה לפונ הרבחה לש
 *םיקסעה ןמ תנמשה תא םמצעל םילטונה םהו ,םיריעז םינובה ,םירחוס ,הסרובה־ישבא
 לש וחוכ הפי הקיטילופב * ויתוחוקל תא זזוגו ןידהיךרוע אב — יחרזאה קוחה יקסעב
 — תדב * ןוילעה טילשה לש וחוכמ רטסינימה לש וחוכ הפיו ,םירחובה לש םחוכמ גיצנה

 םייחרכהה םיכוותמה םתוא ,םירמכה ינפמ קחדנ בוש הלהו /,חילש,,ה ינפמ הדצה~קחדנ הולא
 תוירוטירטה ויה תוקלוחמ ,תפרצב םג ןכ הילגנאב ומכ .ותיערמךאצ ןיבו בוטה העורה ןיב
 ךיאל רתוי םיעורג ויה םיאנתהש אלא ,םיבטק םיקשמ הברהו הברהל תולודגה תוילאדואיפה
 ןרפסמ .161*1־161י8 וא £6111168 תורובחה ולעו־וצצ 14דו האמב .ץדאה־םע ליבשב האושה

 קלחמ ,תיעקרק הטנר םימלשמ ויה .ךכמ רתוי הברהו 100.000 ידכ דע הדמתהב לדגודלה
 םידקפה ויה 1נ6ע1'161*8־1ד• [11111^1:111־3] ןיעב םאו ןוממב םא —לוביה ןמ 5דד קלהה דע 12דד
 ןהמ תורחאש ,תוזוחאה לש ןפקיהו ןכרע יפל לכה,(116£8, 31*1־161*6י-66£8)הנשמיידקפה וא
 'תוכז ןהל התיה 161*1י161־8דד ןתוא לכ .םיטעומ [3עק6111;3] םירקא אלא תונומ ויה אל
 תעד ,תוגרד עברא ויה הז טופישב * תומדאה־יבשות יבגל ,תרחא וא וז הדימב ,טופיש
 יכ ,רמוא ייטבומ .ץדאה־םע לע םינטקה םיצירעה םתוא לכ לש םצחל היה המ ,לקנ ןובנל
 ןיינמב) םילאנובירט 4000 םיקיפסמ םויכש דועב ,ןיד״־יתב 160.000 תפרצב זא םייוצמ ויה

 .(םולשה טפשמייתב םג הז



 ןוהה־רבצה לש ךילהתה

 —ומצע לש וקשמב דבועה ,יאמצעה ,ירפכה םעה לש וז תושילק .ינושארה יבצהבש
 ךרדכ ,יתיישעתה תיראטלורפה לש ותופפוטצה הל תמאתמ התיהש דבלב הז אל
 *די־לע ןאכ ימלועה־רמוחה לש ותופפוטצה תא ר ל יה־.טס ירפ ו ׳ג ריבסמש
 ןתיל וז הכישמה ,המדאה ידבוע לש םרפסמ טעמתנש יפ לע ףא .23"םש ותושילק
 יסחיב-^הכפהמה תובקעבש סושמ — ןכמ רתוי וא םדוקמכ הדימ התואב תרצות
 םזוכיר ,הבורמ הדובע־ףותיש הרביע לש םיללכושמ םידותמ :ואב יעקרקה ןיינקה
 ושרדנש דבלב אל םייאלקחה םיריכשה־םילעופהש םושמו ?רכו ,רוצייה־יעצמא לש
 רתות רתוי ךלהו־םצמטצנ טג אלא ,231םתדובעב רתוי־תיביסנטניא תוצמאתהל
 םעה ןמ קלח רטופש ךות : ןכבו .םמצע תבוטל ודבעש הדובעה לש רוצייהדדדש
 לש ירמוח דוסיל וישכע םיכפהנ וללה .םימדוקה ותייחמ־יעצמא םג ורטופ: ,ירפכה
 תרוצב ,ומצעל שוכרל וישכע סונא ,םויק אלל ךלשוהו־שרוגש ,רכיאה .ה:חשמה ןוהה
 ןוהה־לעב ידימ ,םישדחה וילעב ידימ היחמה־יעצמא ךרע תא ,הדובע־רכש
 ,תימוקמה תרצותה ןמ ,יאלקחה םלגה־רמוחב ףא ,היחמה־יעצמאב המו .יתיישעתה

 .עובקה ןוהה לש דוסיל ךפהנ אוה ףא .ןכ היישעתה ליבשב

 וללה וקסע ינשה ךירדירפ לש וימיב — הילאפטסו ירכיאמ קלחש ,לשמל ,חיננ ;י
 וראשנש הלאו ,םתמדאמ ושרוגו עורזב ולשונ — ישמ אל'ךא ןתשפ תייווטב םלוכ
 םילודג םילעפמ םילועו־םימק ןמזב־וב .םילודגה םירכוחה לצא םוי־יריכשל וכפהנ
 ןתשפה האדמ ."םידרחושמ״ה םוי־יריכשכ םידבוע םהבו ,ותגיראלו ןתשפ־תייווטל
 השדח תיתרבח המשנ לבא ,תחא המינ ףא וב התנתשנ אל .םדוקמ והארמכ התע
 .הרוטקאפו־אמה־ינודא לש עובקה !זחה ןמ קלח וישכע שמשמ אוה .ופוג ךותל הסנכנ

 .ותוא םילדגמ ויהש ,םיריעז םינרצי לש בר ןומה ןיב קלוחמ ןתשפה היה הליחתמ
 אוה וישכע ולאו ;םתחפשמ ינב םע דחי םינטק םירועיש־םירועיש םיווטו םהידיב
 הדובעה .ונעמל הגיראבו הייווטב םירחא קיסעמה ,דחא ןוה־לעב לש וידיב זכורמ
 ־תוחפשמ לש תפסונ הסנכהב הליחת השממתנ ,ןתשפה־תייווטב תעקשומה תפסונה
 ךלמל םיסמ םולשתב — ינשה ךירדירפ לש וימיב — םג וא ,רפפמ־ןיאל םירכיא
 ־ילעב לש םחיזדוחב תשממתמ איה וישכע בע [קסטת 16 !•01 <16 ?!•11886] היסורפ
 םה וישכע ,ץראה ינפ לע ויה םיקלוחמ ןכל־םדוקש ,םילוגהו םיכלפה .םיטעומ ןוה
 רמוחה :ומכ ■,םילעופה ומכ — םילודג הדובע־יניטקרסק המכב םיפפוצמו םיסנוכמ
 םיווט לש יאמצעה םמויקל םיעצמא םדוק ויהש ,םלג־רמוחו םילות םיכלפו .ימלגה
 םהמ טוחסלו 232םהילע דקפל ידכ םיעצמאל םיכפהנ םה ךליאו ןאכמ — םיגרואו
 םשכ ,םילודגה הרוטקאפונאמה־ילעפמב םהב ריכמ התא־יא .םולשתב־אלש הדובע
 רוציי־תומוקמ הברה לש םגוזימ ךות ווהתנ יכ ,תולודגה תורובחב ריכמ התא־יאש
 לכתסמש ימ תא תועטהל ןיא ךא .םייאמצע םיריעז־םינרצי הברה לש םלושינו םינטק
 ־קאפונאמה ויה תויורק ןיידע ,הכפהמה־ירא ,ובארימ לש וימיב .םינפ־אושמ אלל

 .1838 סיראפ ,״תיעבטה היפוסוליפה לש םיגשומ״ דרפסב 239
 .טראויטס סמיי׳ג רס שיגדמ יז הדוקנ 231

 ,ינתרשל דובכה םכל אהיש" — טסילאטיפאקה דמוא — ״תושרהל ןכומ ינירה;,. 232
 ",םכידיב ראשנש טעמה׳ תא — םכילע דקפל למע ינאש ,ילמע ףלח — יל ונתתש יאנתב

 .({70 ׳מע ,1760 ,דביני׳ג] ״תינידמה הלכלכה לע הסמ״ :וסור .׳ז /ז)



 ינושאר ארקתמה רבצהה .24

 הכאלמ־יתב (!113.111ן1301;111-68 1-611ת168> "תודחואמ תורוטקאפזנאמ" תולודגה תורוט
 ״םיאור תוירבה ויא״ .םידחואמ רינדוודשב םירבדמ ונאש םשכ ,דחי־ורבחתנש

 תואמ םידבוע ןהב ,תולודגה תורוטקאפונאמה תא אלא" — ובאד ימ..רמוא■
 תודחואמ תורוטקאפונאמ ליגרכ תויורק ןהו ,דחא להנמ לש וחוקיפב םישנא
 םהב ,םילעפמ םתואל בל־םימש ןיאש טעמכ הז דגנכ .(מ13מ0וי301:111־6א 1-61111168;
 הלא םילעפמ .!אוה ונובשח לע דחא לכו דרופמב םילעופ לש לודג רפסמ םידבוע
 םינורחאה קר ןכש ,הלודג תועט איה וז .םינושארה יגפמ תיוז־ןרקל ירמגל םיקחדנ
 תדחואמה הרוטקאפונאמה ...המואה־רשוע ליבשב תמאב בושח םרוג םיווהמ
 *ילעבמ םיינש וא דחא םוצע רשוע רישעתו רשפא ע61גמ10)

 םימלשמש ,םוי־יריכש אלא ויהי אל םילעופה לבא םיקסעה
 הכאלמהדויבב הז דגנכ .קסעה לש ותחלצהב קלח ולטי .אל ךא ,טעמ וא הברה םהל
 ויחי .םילעופה ןמ םיבר לבא ,רשעתי אל שיא (103^1301016 861)31־66) דרפנה
 תדלוה ליבשב הברזר שמשיש ,ןוה תצק רוגאל ולכוי םיצורחהו םינכסחה !החןר־ייה
 םינכסמה םילעופה רפסמו. .םתחפשמ ינבלו םמצעל ,הלחמ ליבשב ,שדח דלי
 רפשל:יעצמא. ,תוליעפב ,הבוט תוגהנתהב וארי םמש םושמ ,לדגיו־ךלי םיצורחהו
 הב ןיא םינפ םושבש ,םרכשב הנטק היילע גישהל יעצמא אלו ,םבצמ תא הברהב
 ידכ המעמ ידיל םיאב םישנאהש איה התאצות לכשו דיתעה ליבשב תובישח םושמ
 תוילאודיווידניא־תולדבנ תורוטקאפונאמ ...םויל םוימ קר לבא ,רתוי בוט תצק תויחל
 תורוטקאפונאמ ןה קר — םיריעז םיקשמ דוביעב תוכורכ בורה לע , ((11801-61:6)
 םהש :דבלב אל תירפכה הייסולכואהמ קלח לש שוריגהו לושינה .233"תוישפח
 ןוהה יכרצל ,םתדובע־רמוחו םתייחמ ־יעצמא תא םמעו ,םילעופה תא םיררחשמ

 .ימינפה קושה תא םירצוי םג םה — יתיישעתה

 םיריכש: םילעופל םיריעזה םירכיאה תא םיכפוהש תוערואמ םתוא :םנמאו :
 — ןוהה לש םיירמוח תודוסיל םהידיב רשא הדובעהו היחמה־יעצמא תא םיכפוהו

 רכיאה תחפשמ התיה ןכל־םדוק .ןוהה ליבשב ימינפה קושה תא ןמזב־וב םירצוי םה
 התיה המצע איה ךכ־רחאש ,םלגה־־ירמוח תאו היחמה־יעצמא תא תדבעמו תרציימ
 ; תורוחס וישכע ושענ וללה היחמה־יעצמאו םלגה־ירמוח .לודגה םבורב םתוא תכרוצ

 ,םיטח .תורוטקאפונאמב אצומ אוה ךכל קושה תאו ,םרכומש אוה לודגה רכוחה

 לש התושרב םייוצמ ויה םליבשב םלגה־ירמוחש םירבד — ,םיסג רמצ־יגירא ,דב
 —■ תימצעה התכרצת ליבשב הדי לע וגראנו ווטנ םג םהו םירכיא תחפשמ לכ

 אקוד םיווהמ ןתצופתל קושה תאו ,הרוטקאפונאמה לש תורוחסל וישכע :םיכפהנ
 םתוא םישמשמ ויה ןאכ דעש ,םירזופמה םיבורמה תוחוקלה .םיירפכה תוזוחמה
 םישענו וישכע םיזכרתמ — םמצע ןובשח לע ודבעש רועיש־ןיאל םיריעז םינרצי

 ,רובס ובארימ םא .ךליאו 109—20 ׳מע ,׳ג ךרכ ,״היסורפ תכלממ לע״ : ו ב א ר י מ 233
 ,"תודחואמה" תואנדסה ןמ רתוי־תויביטקודורפו רתוי־תויקשמ ןה תורזופמה תואנדסה,ינ
 לש החוקיפ תחת םילדגה םייתוכאלמ הממח־יחמצ אלא ,תונורחאב ,ןהב האור אוה.ןיאו
 תורוטקאפונאמה ןמ לודג קלחש ,בצמה ךותמ הז רבד רבתסמ ירה — הנידמה־תלשממ

 .םימי םתואב וב תונותנ ויה הפוריא תשביב



 ןוהה־דבצה לש דילהתה

 לושיב םע דיב־די :ןכ־יכ הנה ,234וזוקפסאב קסוע יתיישעתה סההש ,לודג קושל
 רוציי!■ד־יעצמאמ םתדרפה םעו ,םייאמצע םיקשמ ןכל־םדוק םילהנמ ויהש ,םירכיאה
 דגאמה לש ןתודרפתה ךילהת אב ,תירפכה רזעה־תיישעת לש הנברוח אב — םהלש
 קושל תונקהל לוכי תירפכה תיבה־תיישעת לש הנברוח קרו .תואלקחהו הרוטקאפ
 ־אטיפאקה רוצייה־ןפואש ,ןתיא דמעמ ותואו תוטשפתה התוא הנידמב רשא ימינפה

 .םהל קוקז יטטיל
 ידיל האיבמ הניא ןיידע שממ־הרוטקאפונאמה לש הפוקתה ,ןכ יפ לע ףאו
 לש רוצייה לע תטלתשמ הניא הרוטקאפונאמה יכ ,ונל רוכז .תילאקידאר הכפהמ

 תינוריעה תונמואה לע דימת איה תנעשנ יכו ,רתויב־עטוקמ ןוטלש אלא המואה
 ,הרוצ וזיאב םא .בחרנ עקר הל תושמשמ ןהש ,תירפכה־תיתיבה רזעה־תיישעת לעו
 ירה — הרוטקאפונאמה ןתוא תסרוה ,תומיוסמ תודוקנב ,םידחוימ קסע־יפנעב
 דוביע םשל ןהל הקוקז איהש םושמ ,הייחתל ןתוא תררועמ איה תורחא תודוקנב
 לש שדח דמעזנ תרציימ חרוטקאפונאמה :ןכבו .העודי הגרדל דע ימלגה רמוחה
 תיתיישעתה הדובעבו ,ידדצ ףנעבכ ,המדאה־תדובעב םיקסוע םהש ,םיריעז םיירפכ
 לש וכוויתב ןיפיקעב םאו ןירשימב םא — הרוטקאפובאמל תרצותה רכממ םשל
 םעטה אל יכ םא — ,דחא םעט הנה .ירקיעה םקוסיע תא םיאור םה — רחוסה
 הירוטסיהה רקוח לצא הכובמ תררועמ איה ןושארה עגרבש ,העפותל — ,ידוסיה
 ,תדמתמ הנלבוק רקוחה אצומ ךליאו 15־,ד האמה לש ןורחאה שילשה ןמ .תילגנאה
 רפכב יטסילאטיפאקה קשמה לש ולודיג לע ,םימיוסמ םיחמב אלא תקספנ הניאש
 המויקב שדחמ דימת אוה לקתנ ינשה דצה ןמ .תורכיאה לש םדקתמה ןברוחה לעו
 רתוי העורג תישענ המויק־תרוצו ךלוהו־תחופ הרפסמ םג םא ,תורכיא התוא לש
 םעפו תואובת תלדגמ רקיעב איה םעפ הילגנא :אוה ךכל ירקיעה םעטה .235רתויו
 ףקיה םג דרויו הלוע הז םעו ,תוכלוהו תופלחתמ. תופוקתהו ,תומהב תלדגמ איה
 תרצוי תונוכמה תקפסא םע ירה ,הלודגה היישעתה האבשמ קר .רכיאה לש.ולעפמ
 ילאקידאר לושינ איה תלשנמ ,תיטסילאטיפאקה תואלקחה לש עובקה דוסיה תא איה
 ־תדובע ןיבש הדרפהה תא המילשמו תירפכה הייסולכואה לש עירכמה הבור תא
 הייווט — חז לש ויתודוסי תא תרקוע איהש םע ,ירפכ־יתיב עוצקמ ןיבו המדא
 קושה תא יתיישעתה ןוהה ליבשב הנושארל תשבוכה איה קר :ןכבו .236הגיראו

 .237ותומילשב ימינפת

 תחפשמ לש םייתנשה .דשבלהה־ינרצל םישמ־ילב םיכפהנ םהשכ ,רמצ טנופ םירשע" 234
 ןיא — םהיתודובע ראש ןיב הקספהה תעב הב םיקסוע םהש ,םה םתוליעפ תוצירחב ,לעופה
 ־רחאו ,תשורחה־תיבל ותוא חלש ,קושל רמצה תא אבהו ול ,ךא .בל־תמושת ררועל ידכ ךכב
 עקשומה ילאנימונ ןוהו תולודג רחס־־תולועפ םכינפל שי דימו — רחוסל ךכ־רחאו ,רוסרסל ךכ
 הייסולכוא םייקל ידכ ,םילמעה־דמעמ לצונמ וז ךרדב ...וכרע לע םירשע יפ הלועה םוכסב
 ,תירחסמ היצקיפדוטישו ,תויונח־ילעב םיליפט לש דמעמ ףאו ,תשורחה־יתב ילעופ לש תנוונמ

 (.120 ׳מע ,״םיטושפ םירבד״ :טראקרוא דוד) "תיסנאניפו תינוממ
 ,תמייק התיה הקילבופרהש ןמז־לכ .לוומורק תפוקת וז הניחבמ ללכה־ןמ־תאצוי 236
 .םירו־דוטה ימיב םהב עקשש ,הדיריהודיוינה ןמ ,ויתובכש לכ לע ,ילגנאה םעה־ןומה םמורתה
 שממ־תורוטקאפונאמה ךותמ הלועו־תחמוצ הלודגה רונצה־תיישעח יכ ,טקאט עדוי 236
 .תוגוכמה־ןונגנמ ןקתוהש רחאל ,תיתיבה וא תירפכה חרוטקאפונאזנה לש הנברוח ךותמו
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 ינושאר ארקתמה רבצ,דה .24

 יתיישעתה ןוהה־לעכ לש ותווהתה .6
 *רחא־הגרד לש ריד ׳יתוא הרבע אל 238יתיישעתה ןוהה־לעב לש ותווהתה
 ןמ םיריעז םינמוא־יברמ דחא אל :קפס ןיא .רכוחה לש ותווהתה הרבעש ,הגרד
 וכפהנ — םיריכש־םילעופ םג וא ,םייאמצע םיריעז םינמוא םהמ רתויו ,םידוגיאה
 רגצהה םעו הריכשח־הדובעה לוצינ לש תדמתמה ותבחרה םעו ;םיריעז ןוה־ילעבל
 ותודלי תפוקתב .[83מ8ע11!•^©] םטושפכ ,שממ ןוה־ילעבל וכפהנ ךכב ךורכה
 ־תפוקתב ושחרתנש ומכ ,תופוכת םירבדה ואבודשחרתנ יטסילאטיפאקה רוצייה לש
 *םיתימצה ןמ ימ :הלאשה הררועתנ ןאכ םג :םייניבה־ימיב םירעה לש תודליה
 ,החירבה לש הנמז ידי־לע בודה לע הערכוה איהו ?תרשמ ימו ןבר היהי ורקעש
 םושב םיאתה אל ,בצ לש ךלהמ ,הז דותמ לש וכלהמ;ךא .רחואמב םאו םדקומב םא
 תולודגה תוילגתה םע רצונש הז ,שדחה ימלועה קושה לש רחסמה־יכרצל םינפ
 ןהש ,ןוהה לש תותש תורוצ יתש וליחנה םייניבה־ימי םלוא .15־ה האמה ףוסב
 [הרא] ותפוקת ינפלו ,רתויב־תונושה תוילכלכה הרבחהדוורוצתב תולשבו־תולדג
 ־ןוה — [<ןזג3מ<1 !1161116] ללכב ןוהכ תולבוקמ ויה יטסילאמיפאקה רוצייה־ךפוא לש
 ־לעב לש וניינקל הליחת הרבחה לש רשועה לכ רבוע ונימיב" .ירחסמהךוההו ךשנה
 םיסמה יבוגל !ורכש תא לעופל !הטנרה תא עקרקה־לעבל :םלשמ אוה ...ןוהה
 קלחה השעמל — לודג קלח ומצעל ריאשמ והירהו :םהל עיגמה תא רשעמהו
 ,רמול ןתינ םויכ .תיתנשה הדובעה־תרצותמ — הדמתהב לדגו־ךלוהש ,רתויב לודגה
 םושש יפ לע ךא ,הרבחה לש רשועה לכמ ןושארה ןיינקה־לעב אוה ןוהה־לעבש
 לע תיבר תליטנ םע לעופל־אצי הז יוניש ...הז ןיינקל תוכזה תא ול קינעה אל קוח

 תאצמא, ויה לועה ,השרחמה" .(144[143—139] ׳םע ,׳א דרה ,״רכו הירוטסיה" :טקאט)
 ?ואצי תוחפ לצאנ אצוממ רושינהו דלפהו רוגמה טולכ !׳םירוביג לש םקוסיעו םילאה
 תשורה־יתב םילבקמ םכנהו — לועה ןמ דלפה תא ,השדהמה ןמ רושיכה תא םתא םידירפמ
 ".תירחסמ המואו תיאלקח המוא ,תוניוע תומוא יתש ,הכובמ־המוהמו יארשא ,םיינע־יתבו
 ,הילגנא לע לבוקו י י ר א ק אב הנהו (.122 ,טע ,״םיטושפ םירבד״ :טראקרוא דוד)
 הילגנאש ידכ ,דבלב יאלקח םעל תרחא ץרא לכ ךופהל תצמאתמ וזש ,הקדצה־ןיאב אל יאדו
 'יקיזחמו עקרקה־ילעב״ש םושמ ,היכרות הסרהנ וז ךרדב יכ ,ןעוט אוה .ןתשרח הל שמשת
 תירבה תתירכ ידי״לע םמצע קזחל םלועל םהל התשרה אל הילגנא — [היכרותב] עקרקה
 ותעדל (.125 ׳מע ,"םידבעב רחסמה״) ״.הדדשמהו שיטפה ןיב ,רונמהו השרחמה ןיב תיעבטה
 הב להינ אוהש ,היכרות לש הנברוחב םיירקיעה םינקסעה דחא ופוג ט ר א ק ר ו א שמשמ
 ,בגא — ייראק :רתויבךיוצמה רבדהו .הילגנא לש התבוטל — ישפחה רחסה דעב הלומעת
 הניאש וז ,ןגמה־יסכמ־תטיש ידי־לע הדרפה לש ךילהת ותוא בכעל הצור —םיסורל עצרנ דבע

 .הז ךילהת השיחמ אלא
 :דכו טסופ ,תימס ןיוודלוג ,םר׳גור ,לימ ןוגכ ,הילגנאב םייפורטנאליפה םינלכלכה 287
 ,ילגנאה עקרקה ליצא תא םילאוש — ׳תושו טיירב ןו׳ג ןוגכ ,םיילארבילה םינתשרחה ןכו

 םייאמצעה ונירכיא יפלא היא :ויחא לבהל ןיק תא םיהולא לאשש הלאשה תמגודכ
 לש םתסירה ךותמ ?םתא םתילעו־םתחמצ ןכיהמ ךא ?ומלענ ןכיהלו .[עיע661101(ג61,8]
 'יתלבה םיגרואה ומלענ ןכיהל :םילאושו־םיפיסומ םכניא הז המלו .םייאמצעה םירכיאה םתוא

 [.םדוקה דומעל —הרעהה] ? םייולת־יתלבה םינמואה ,םייולת־יתלבה םיווטה ,םייולת
 טסידאטיפאק אוה רכוחה םג "ירוגטאק״ה ןבומב .יאלקחל דוגינב ןאכ — יתיישעת 238

 .ןתשרחה ומכ שממ ,יתיישעת

619 



 ןוהה־רבצה לש ךילהתה

 ידי־לע הז רבד בכעל וביב הפוריאב םיקקוחמה לכש ,טעמ אל רבדה אלפומו ...ןוה
 הרש1ע לכ לע ןוהה־לעב לש 1תלדמ ...תיברתו־ךשנ דגנ םירוסיא ,ונייה — םירוסיא
 לש הרוש וא ,קוח הזיא ךמס לעו ;ןיינקה־תוכזב הרומג הכפהמ איה הנידמה לש
 תוכפהמ ןיאש ,ומצעל רמול רבחמה היה ךירצ .239"? וז הכפהמ המשגתנ ,םיקוח

 .םיקוח לש םחוכב תושענ
 ךפהיי אלש ,םיגייס ול ודמעוה ,רחסמה ןמו ושבח ןמ הוהתנש ,ינוממה ןוהה
 םינמואהדוודוגא לש רטשמבו רפכב רשא ילאדואיפה רטשמב — יתיישעת ןוהל
 הלושיב םע ,תוילאדואיפה תורובחה לש ןתוררופתה םע ולפנ הלא םיגייס .240ריעב
 השדחה הרוטקאפונאמה .התמדא לעמ יקלחה השוריגו תירפכה הייסולכואה לש
 ץוחמ ואצמנש ,םירפכב רשא תונוש תודוקנב וא םיה־אוצי ליבשב םילמנב התנבנ

 המחלמה ןאכמ .הל רשא תודוגאהדוקוחתו הנשיה םירעה־תטיש לש החוקיפל
 תולתשמ דגנ הילגנאבש 10^*18] תודגואמה םירעה לש הפירחה

 .היישעתה לש הלא תושדח

 דבתרובקו םדובעיש ,םידיליה לש םתדמשה ?הקירמאב ףסכהו בהזה תוצרא יוליג
 לש התכיפה ?תיחרזמה ודוה לש התדידשו השוביכ תלחתה ?תורכמה ךותב םייח
 תפוקת לש רהשה~ימדדמד הבה — רועיירוחש לע ירחסמ דיצ םוחתל הקירפא
 רבצהה ליבשב םה דוסי־ימרוג הלא םיילידיא םיכילהת .יטסילאטיפאקה רוצייה
 — המחלמה תריזו ,הפוריא תומדא לש רחסה־תמחלמ האב םהיתובקעב .ינושארה

 הרפס לעמ הלפשה־תדצרא לש ןתודרפתהב תחתופ המחלמה .ולוכ ץראהיהודכ
 איה ןיידעו ,םיניבוקעיה דגב הילגנא תמחלמב םייןינע םידממ ידיל איה תעגמ

 .דכו ,ןיס דגב םו־יפואהדהומחלמב תכלדהודוכשמנ

 ,יגולונורכ רדס יפל ,וישכעמ םיקלחתמ ינושארה רבצהה לש םינושה וימרוג
 הילגנאב .הילגנאו תפדצ הנאלוה ,לאגוטרופ הדפס ןיב רקיעב — רתוי וא תוחפ
 הטיש ,תובשומה תטיש :יתטיש םוכיס 17דד האמה ףוסב הלא םימרוג םימכתסמ
 הלא םידותמ .ןגמה־יםכמ תטישו תינרדומה םיסמה־תטיש ,הנידמה תובוח לש
 םישמתשמ םלוכ לבא .תובשומה תטיש ןוגכ ,רתויב הסג תומילא לע םקלחב םיססובמ
 דדשעמ — שיחהל ידכ ,הרבחה לש ןגרואמהו זכורמה הוכה אוה ,הנידמה ןוטלשב
 -אטיפאקה רוצייהךפואל ילאדואיפה רוצייהךפוא לש ותכיפה ךילהת תא — הממה

 ,הנשי הרבח לכ ליבשב תדליימה איה תומילאה .ובעמהדוופוקת תא רצקלו יטסיל

 .איה ילכלכ חוכ המצע תומילאה .השדח הרבח הבוחב תאשונה

 ,עוצקמ ול השמיש תורצנהש ,שיא דמוא תירצונה תובשומה־תטיש לע

 עזגה ארקתמש המ לש םיבעותמה העןזהיישעמד תלידאבראבה" :טיאואה .ו
 — עינכהל ולכי הזה עזגה ינבש ,םע לכ דגנכ ,םלועה ירוזאמ רוזא לכב ירצונה

 ,רתויב תעד־רסה ,רתויב ארפ אהיו ,דחא עזג םוש לצא םתמגוד אצומ התא״יא

 ,1832 ןודנול ״,דלא תמועל תלא תוגצומ ,תויתוכאלמהו תויעבטה ןייבקה־תויובז" 239

 .ן י ק ם ד ד ו ה .ת :םש־םוליעב םסרפתנש דפס ותוא לש רבחמה .99 ,98 ׳םע
 תחלשמ וחלשו ,סדילבש םיריעזה גיראה־ישוע וליפא וררועתנ 1794 תנשב דוע 240

 ר״ד) .ןתשרחל ךפהיל רחוס לב לע רוסאיו קוח אצייש ,השקביבתכ ושיגהו טבמאלראפל
 (/"וכו רואית" :ןיקייא
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 ינושאר ארקתמה רבצהה .24

 תודלות ,*41"םלועה תודלותב הפוקת םושב ,השוב אללו םימחר אלל רתויב״רזכא
 *אטיפאקה המואה התיה דנאלוהו — תידנאלוהה תילאינולוקה היצארטסינימדאה

 ,דחושל ,הדיגבל התומכ ןיאש הנומת תוללוגמ" — 17־ה האמב תפ1מל־תיט0יל

 דוליזג לש התטישמ רתוי ינייפוא רבד דל ןיאו .242"הבעותדדשעמלו םירתסרדצרל
 דחוימב ונמאתנ םדאה־יבגוג .הנאי ליבשב םידבעה תא גישהל ידכ סבלצ יאב םישגא
 יכיסגו ,הז רחסמב םיישארה םינכוסה ויה רכומהו ןמגרותמה ,בנגה .וז תילכתל
 םירתסנ אלכ־יתבל וכלשוה םיבונגה רעונה־ינב .םירכומה ישאר ויה םידיליה
 :רמוא ימשר ןובשחו־ןיד .םידבעה־תויגאב קחולישל םייואר ויהו ולדגש דע ,סבלצב

 ,ורבחמ םויא דחא ,םירתסנ אלכ־יתב האלמ ,לשמל ראסאקאמ ריעה ,דבלב וז ריע"

 םילובכ ,תוצירעהו עצבה תנאת לש היתונברק ,הלא םינכסמ םישודג םהו
 ודמע הקאלאמ לע טלתשהל ידכ ".םתחפשממ תומילאב םילזגנ ,תואלשלשב
 תנשב ריעה ירעש תא םהינפל חתפ אוה .יזיגוטרופה לשומה תא ודחישו םידנאלוהה
 תא קלסלמ "שחפ״ל ולכויש ידכ ,שפנ ותוא וחצרו ותיב לא ורהימ דימ .1641
 התאו הממשה האב םלגר־ףכ הכרדש םוקמ לכ .ש״יל 21.875 דסב םינומלשה
 תסלכואמ התיה ,הנאי יאה ילבחמ דחא ,יגנאבויבאב .היבשוימ ץראה תונקורתה
 רחסמה הנה .שפנ 8.000 אלא ורתונ אל 1811־בו ,הלעמו שפנ 80.000־ב 1750 תנשב

 ! [001X111101 ^301*06] *חלשה

 *יעדמה ןוטלשה דבלמ — עודיכ ,הלביק תיחרזלנהרדוהל תילגנאה הרבחה

 ־חולשמלו ללכב ןיס םע רחסמלו התה־רחסל ןילופונומה תא — תיהדזמה ודוהב
 ןיב ןכו ודוהב םיה יפוח לש תוינא,ד־תוריש םלוא .הפוריאלו הפוריאמ תורוחס
 לש םיהובגה םידיקפה ידיב ןילופונומ ויה — הפוג ודוה ךותב רחסמה ףאו ,םייאה
 םניאש רשוע־תורכמ ויה תורחא תורוחסו לובת ,םויפוא ,חלמ לש ןילופונומה .הרבחה
 ודגיהה לש ורוע תא וטשפו םיריחמה תא ועבק םפוג םידיקפה .םלועל םילדנ
 םיזוח ולביק ודסח־ישנא .הז יטרפ רחסמב קלח לטונ היה יללכה לשומה .ןכסמה
 תמכח לע םתמכח התלע ךכבו — ןיאמ בהו תושעל ולכיש ,הלאכ םיאנתב
 ,ינושארה רבצהה לח ,תוירטפכו ןיהמככ םילודג םיסכנ וצצ הלילדב .םיטסימיכלאה

 אלמ ס ג נ י ט ם א ,ד ן ר ו ו דגנ טפשמה־ךלהמ .דחא גניליש ףא םדוק ערפנש אלב
 עגרב ןאנילוס דחאל רסמנ םויפואל הזוח .דחא לשמ ירהו .הלאכ תואמגוד שודגו
 ירוזאמ דואמ קחורמה ,ודוה יקלחמ דחאל — תימשר תוחילשב — אצוי אוהש

 ותוא רכומ ןיב ;ןיב ומשש םדאל ש״יל 40.000־ב הזוחה תא רכומ ןאנילוס .םויפואה
 ־רחא עידוה ,ומישגהו הנורחא היינק הזוחה תא הנקש הזו ,ש״יל 60.000־ב םויבדב
 ,טנמאלראפה ינפל האבוהש ,תחא המישר יפל .םוצע חויר דוע חיורה יכ ופוסש ,דכ

 תונתמ םהל ונתיש 1766 דע 1757 םינשב םידוהה תא הידיקפו הרבחה וחירכה

 תוגהנתה לע תיראלופופ היד •טסיה .תורצנו היצאזינולוק" :טיאואה ס אי ל יו 241
 האר םידבעב תוגהנתהה לע ,9 'טע ,1838 ןודנול ״.םידיליה יבגל םהיתובשומ לכב םיפוריאה
 בייח .1837 לסירב ,תישילש הרודהמ ״.הקוחתה לע הנשמ״ :םנוק ל ר א ש ל בוטה ץבוקה
 ,וילעופפו ומצעמ תושעל ינגרובה לגוסמ המ ,האריו חכנייו ,ויטרפ לע ,דז רמוח דומלל םדא

 .ופלצכודתופדכ ,הערפה אלב ,םלועה תא בצעל תורשפאה ול תנתינ םא
 הנאי" :הנאי לש יללב־לשומ רבעשל ,סלפאר דרופמאטס םאמ1ת 242

 .1817 ןודנול ״.הל תופופכה תונידמהו
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 ןו׳ד,ד־רבצ;ד לש דילהתמ

 תיתוכאלמ ךרדב םילגנאה וללוח 1770ד 1769 ןיב !ש״יל םינוילימ 6 לש רועישב
 םא יתלב — ורכמלו רוזחל םברסבו הנידמבש זרואה לכ תא םתונקב ,ודוהב בער

 .243םיגלפומ םיריחמב

 ,םיעטמ םתואב ,דתיה תגהונ םידיליה יפלכ רתויב המויאה תוגהנתההש ,ןבומ

 ־תופופצו תורישעה תוצראב ןכו ,תיברעמה ודוהב ןוגכ .אוציה־רחסל ודעונש
 ירצונה ויפוא ךא .חצרלו־זבל ונתינש ,תיחרזמה ודוהו וקיסקמ ןוגכ ,ןיסולכואה
 — השדחהדזילגנאב םינאטירופה .שממ תובשומב םג ףלתסנ אל ינושארה רבצהה לש

 םתפיסא לש תוטלחהב ועבק — תויטנאטסטורפה לש תעד־יבשוימ םיזואוטריו םתוא
 לבל וא תינאידניא תפקרק לכל ש״יל 40 לש םרפ — 1703 תנשב :[.4886מ11>1ע]
 ,1744 תנשב ;תפקרק לכל ש״יל 100 לש םרפ — 1720 תבשב ;רועה־ימודאמ יובש

 :הלא םיסרפ ועבקנ ,םידרומ לעכ דחא טבש לע זירכה סטזו׳צאסאמ־ץרפמש רחאל

 דעב ;שדחה ףסכה־רעשב ש״יל 100 — הלעמו םינש 12 ןב רבג לש תפקרק דעב
 לש תופקרק דעב ;ש״יל 55 םייובש םידליו םישנ דעב ;ש״יל 105 םירבג םייובש
 *תטיש התוא המקנתנ ןכמ־רחאל םינש־תורשע המכ !ש״יל 50 — םידליו םישנ

 ושענ םייתניבש ,םידוסחה [ע11£1-1מ1 ?3*1161־8] •"ךיקיתןה לש םהיאצאצב תובשומה
 — םינומלש תתסהו םירבד תתסה — םילגנאה לש םתתסהב .תוכלמב־םידרומ םה ףא

 יוסיש יכ ,זירכה יטירבה טנמאלראפה .[*01113113^6(1] םינזרגב םהישאר ופרענ
 ."עבטהו םיהולא וידיב ודיקפהש ,םיעצמא" םה תפקרקה רוע תטישפו םיפרוט םיבלכ

 .תויבאה־תעובתו רחסמה תא — הממח־השעמ — הלישבה תובשומ^תטיש

 הבשומה .ןוהה־זוכירל םיריבכ םיפונמ ושמיש (רתול לש ויוטיב)"הילופונומ־תורבח"
 דוע רבגתנש ,רבצה ןכו הצפהל קוש תולועו־תוחמוצה תורוטקאפונאמל החיטבה
 דוש־ישעמב הפוריא ימוחתל ץוחמ ספתנש ,רצואה ,הז קוש לע ןילופונומה ידי־לע
 .ןוהב ןאכ לגלגתנו ןילופורטמ,ד־ץראל םרזו־רזח ,חצרבו־לזגב ,דובעישב ,שממ
 תנשב רבכ הדמע ,תובשומהדוטיש לש אלמ חותיפל הנושאר התיהש וז ׳דנאלוה
 רחסמב ,הדיחי טעמכ ,תקזחמ התיה" איה .ירחסמה הזוע לש דקומה־תדוקגב 1649
 .ינופצה החרזמ ןיבו הפוריא לש ימורדה הברעמ ןיבש הרובחתבו תיחרזמה ודוה לש

 .תרחא ץרא לכ לע התלע — תורוטקאפונאמב ,םיה־יקסעב ,הלש גידה־ילעפמב

 הפוריא ראש לכ לש הנוהמ רתוי םיעירכמ ויהו רשפא וז הקילבופר לש תונוהה
 םיכרופמ ויה 1648 תנשב רבכ דנאלוהב םעה־ינומה :ףיסוהל חכוש דיליג ״.הלוכ

 .הלוכ הפוריא ראש לכב םינומהה ויהשמ הריתי תוירזכאב םידבעושמו םילדלודמ ,רתוי

 *תפוקתב ,הז דגנכ ,תירחסמ תונוביר הירחא תררוג תיתיישעת תונוביר ונימיב

 ןאכמ ,היישעתב ןוילע ןוטלש הנקמה איה תירחסמה תונובירה שממ־הרוטקאפונאמה
 ,"רכנה־לא" הנה .םהה םימיב תילאינולוקה הטישל הדעונש ,רתויב־העירכמה תובישחה

 דחא תובע־אל רקובו ,הפוריא לש םינשיה םילילאה דיל בצינו ןכודה לע הלעש
 *תיישע :זירכה אוה .תותפשאל םקרזו תחא הטיעב־הפידהב םלוכ תא ךילשה

 .תושונאה לש הדיחיהו הנורחאה התילכת וז — םיחת

 *ףאו .בערב םידוה ןויליממ רתוי 1866 תנשב ותמ ,הסירואב ,דבלב תחא היברפיאב 243
 ,היזומה־יעצמא לש םיריחמה ידי־לע ודוהב הנידמה־תפוק תא רישעהל םידקוש ויח ןכ־יפ־לע

 .םיבערל םירכומ ויהש
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 ינושאר ארקתמה רבצהה .24

 היתורוקמ תאש — הנידמה־תובוח לש ,רמולב — ירוביצה יארשאה לש הטישה
 תפוקתב הלוב הפוריא תא השבכ ,םייניבה־ימיב דוע היצנוובו האונגב םילגמ ונא
 השמיש הלש רחסמהדוומחלמו םימיה־רחס לע תובשומה־תטיש .הרוטקאפונאמה
 ,הנידמהדבוח .דנאלוהב הליחת התיבש התנק ךכו .לודיגדויב ,יארשאה־תטישל ,הל
 תינויצוטיטסנוק הנידמ וא ,םיצירע־תנידמ םא — הנידמה םעטמ העקפהה ,רמולכ
 ידיחי קלח ותוא .תיטסילאטיפאקה הפוקתה לע ומתוח תא עבוט — הקילבופר וא
 םימעה לש ללוכה םניינקל תמאב רבועש ,המואה רשוע ארקתמש .דמ לש
 הביקע ,תינרדומ הנשמ התוא ןאכמ .•*243םהלש הנידמה בוח אוה — ,םיינרדומה
 יארשאה .תובוחב רתוי תעקוש איהש לככ ,רתויו רתוי תרשעתמ המוא יכ ,ןיטולחל
 הנידמה תועקתשה לש ןיינעה םקשמו .ןוהה לש "ןימאמ ינא״ל השענ ירוביצה
 לש המוקמ תא וישכע תספות הנידמה־בוחב הנומאה ןמ תיטס לכ ירה ,תובוחב

 .הרפכ הל ןיאש הריבע — רקיעבדוריפכ

 .ינושארה רבצהה לש רתויב םיצרמנה םיפונמה דחאל ךפהנ ירוביצה בוחה
 ךפוה אוה ךכבו יביטקודורפ־אלה ןוממל הירפ חוכ אוה קינעמ םימסק־הטמב וליאכ
 תורושקה ,הנכסלו הדריטל יופצ תויהל ךכ םשל ךרטצי ןוממהש אלב ,ןוהל ותוא
 בוחה־ילעב .ךשנ־תעקשהב וליפאו ,תיתיישעת העקשה לכב דרפנ יתלב רשק
 בוה־תורגאל ךפהנ הנלימה םוכס ןכש ,םולב םצעב םינתונ םניא הנידמל םיולמה
 םיולמה לש םהידיב תושמשמ וללהו ,הלקנ־לע דחוסלדריבעהל רשפאש תוירוביצ
 ,ךכמ תעדה תא חיסנ םג םא םלוא .םוכס ותואב ןמוזמב ןוממ ויה וליאכ שממ

 היבודדיגימ רצונש רשועה ןמ ; לטב־יכלוה הטגר־ילעב לש דמעמ רצונ וז ךרדבש
 רשועה ןמ ןכו ;המואהו הלשממה ןיב םיכוותמ םישמשמהו ,םיסגאניפה־ישיא ידיב
 לש הגלימ לכמ ןוגה קלחש ,םייטרפה םינתשרחה ,םירחוסה ,םיסמה־ירכוח לש
 איבה הנידמה בוח ירה — םימשה ןמ לפונה ןמ־ןוה לש הכרב םהל איבמ הנידמה
 ,םיגוסה לכמ רחוסל־םירבוע ךרעדווריינב רחסמה תא ,תוינמה תורבח תא םלועל
 היטארקוקנבה תאו הסרובה קחשמ תא רוציקב , [^101:326] םיריהמבדוורספסה תא

 .תינרדומה

 םתאירב תליחתמ ויה אל ,םיימואל תומש־ירוטיעב וטשקתנש םילודגה םיקנבה
 רתיה־תויוכזל תודותו ,תולשממה דצל ובצייתנש ,םייטרפ םירספס לש תורבה אלא
 ־הנוכנ הדימ־תמא ךל ןיא ךכיפלו .ןוממ לש תוערפמ ןהל ןתיל ןדיב היה ולביקש
 םתואב תוינמה לש תדמתמה היילעה ןמ הנידמה־בוח לש רבצהה ליבשב רתוי
 קנבה .(1694) הילגנא לש קנבה דוסי םע הליחתמ האלמה םתוחתפתהש ,םיקנב
 לש תיברב הלשממל ונוממ תא הוולמ היהש ,ךכב ותלועפ תא ליחתה הילגנא לש
 ךות ןוממ־תועבטמ הז ןוהמ עובטל וחוכ תא טנמאלראפה הפיי ןמזברב ;8%
 תושרה ול הנתינ .ןוממ־ירטש תרוצב ןוה ותוא רוביצל בוש הוולמ היה קנבהש
 שוכרלו תורוחס לע תוולימ ןתיל ,תורטשל וטנוקסיד הלא ןוממ־ירטשב תושעל
 ידיב ונקתוהש ,הלא ןוממ־ירטשו םיבורמ םימי ורבע אל .תורקי תוכתמ םהב

 םינוכמ םיירוביצה תודסומה לכ הילגנאב יכ ,ריעמ ט ב ו ק ם א י ל י ו א243
 .(1131:101131(161)1;) ״ימואל״ בוח :אצומ התא דכל יוציפכ ;״םייתוכלמ״
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 ןוהה־רבצה לש ךילהתה

 ןתמל הילגנא לש קנבה שמתשה הב ,עבטמה שמשל וכפהנ ,ומצע קנפה
 אלו .הנידמה ןובשח לע ירוביצה בוחה דעב תיברה םולשתלו הנידמל ת1ולימ
 םג > היינשה"דיב רתוי לבקלו־רוזחל ידכ תחא דיב ןתונ היהש ,ךכב יד
 הנורחאה הטורפה דע המואה לש הוולמה תימלוע ראשנ ,לבקמ היהש העשפ
 ־תורצוא ליבשב — וידעלב רשפא־יאש — לוביק־ילכל ךפהנ טעמ־טעמ .הל ןתנש
 וקספש ,ןמז ותואב .ירחסמה יארשאה לכ לש הכישמה־זכרמלו הנידמה לש תכתמה
 ־תורטש ינפייז תא היילתל ןודל וליחתה ,הפירשל תופשכמה תא ןודל הילגנאב
 תוברת התוא םואתפ העיפוהשמ ,רודה־ינב־לש םבלב ררועתנ םשור המ .ןוממה
 ־יבאזו ,תוינמ־ירספס ,םירוסרס ,הטנר־ילעב ,תונוממ־ילעב ,םיטארקוקנב לש
 .ב לש וירוביח ןוגכ ,םימי םתוא לש םירוביחה םידיעמ ךכ לע — הסרוב

 .נ־״סקורבגנילוב
 תופוכת ריתסמה ,ימואלניב יארשא תטיש םלועל־האב הנידמה־תובוח םע דחי
 ־תטיש לש היתובעות .רחא וא הז םע לצא ינושארה־רבצהה לש תורוקמה דחא תא
 יטסילאטיפאקה רשועה ליבשב הזכ ענצומ םיסב ושמיש ,לשמל ,תינאיצנווה לזגה
 ־אצויכ .םילודג ןוממ־ימוכס הל הוולמ התיה התדירי םע היצנוו רשא ,דנאלוה לש
 ־ונאמה הברהב וקחדנ 18־ה האמה תליחתב רבכ .הילגנאו דנאלוה ןיבש סחיה ךכב
 :ךכיפלו .היישעתבו רחסמב תטלש המוא תויהל הקספ וז ץראו ,דנאלוהבש תורוטקאפ

 לש תוולימ ןתמ — אוה 1776—1701■ םינשב דנאלוה לש םיירקיעה םיקסעה דחא
 םירבדה םירומא ךכב־אצויכ .הלש ריבכה הרחתמה ,הילגנאל דוחיב ,םימוצע תונוה
 תירבה־תוצראב םויה עיפומש ,דחא ןוה אל .תירבה־תוצראו הילגנא יבגל וישכע

 .ןוהל־ךפהנ הילגנאב לומתא קרש םידלי־םד אלא וניא ,הדיל־תדועת אלל
 שי ןכותמש ,הנידמה־תוסנכהב ומצעל הבורעו־דעס אצומ הנידמ,ר־בוחו ליאוה ־■־■
 םיסמה־תטיש התשענ בוש ,תונוערפה ראש לכ תאו תיתנשה תיברה תא םלשל
 הלשממל הל תונתונ ת1ולימה .המואה־ת1ולימ לש הטישל חרכה־תמלשה תינרדומה
 ךכב שיגרי םיסמה־םלשמש אלב ,ללכה־ןמדוואצויה תואצוה תוסכל תורשפאה תא
 ־תאלעה ירה ,ינשה דצמ .םיסמה תיילע ובייחיש הלא תוולימ לש ןפוס ךא ,דימ
 רחא הזב ןהילע הבייחתנ הנידמהש ,תוולימ לש ןתורבטצה ידי־לע תמרגנה ,םיסמה
 האצוה לכ םע ,תושדח תוולימ םעפ לכב המצע לע ליטהל הלשממה תא הפוכ ;הז
 תשמשמ הלש בוביסה־ריצש ,תינרדומה תוילאקסיפהש ,ןאכמ .ללכה־ןמ־תאצוי
 םתורקייתה תשמשמ ,רמולכ) רתויב םייחרכהה היחמה־יעצמא לע םיסמ תלטה
 .תיטאמוטוא תדמתמ־תומדקתהל טבנה תא הבוחב תאשונ המצע איה — (הלא לש

 ןכ־לעו .אוה לודג רקיע — אלא ,יערא ערואמ הניא הדימה לע רתי םיסמדולטה
 תא רמגו טיו־הד לודגה טוירטאפה ,הליחת וז הטיש השדחתנ ןאכש ,דנאלוהב דמע
 תושעל ידכ ,רתויב הלועמה הטישה לעכ ולש [113x11118] ״םיללכ״ב הילע ללהה
 םלואו .הדימה ןמ הלעמל הדובע־םומע...ו ,ץורח ,ינכסח ,ןתייצ ריכשה־לעופה תא
 תניינעמ ,םיריכשה־םילעופה לש םבצמ לע העיפשמ איהש תינסרה העפשה התוא

 המ ,םהל ריבסהל השק היה — םויכ הפוריא תא םיפיצמ םיראטאטה ויה וליא״ ב243
 זואצוה ,33 ׳םע /ד ךרכ ,״םיקוחה חור״ :הייקסטנומ ״.׳ןוממה־שיא, :ונלצא עמשמ

 .1767 ןודנול
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 לש ע1רזב לושינמ :ןתוא תבייחמ איהש תורחאה תואצותה ןמ תוחפ ןאכ ונתוא
 .ויקלח לכ לע ריעזה יגוניבה־דמעמה לש ,רוציקב — הכאלמה־לעב לש ,רכיאה
 התעפשה .םינגרובה םינלכלכה ברקב אל וליפא ,תועד־יקוליח ןיא הז ןיינעב
 ןגמה־יסכמ תטיש ידי־לע קוזיח־תפסות דוע הל הנתינ — וז הטיש לש תינלשנה

 .םיילארגטניאה היקלחמ דחא איהש ,[םזינלצקטורפה תטיש]

 ,תילאקסיפה הטישה ךכל םאתהבו ,ירוביצה בוחה םיאלממש ,הז בר דיקפת

 המכו המכ איבה — םינומהה לש םלושינבו [היצאזילאטיפאק] ןוהל רשועה תכיפהב
 ,תועטבו ,וז הדבועב וארש ךכ ידיל ,םירחאו יידלבאד ,טב1ק ןוגכ ,םירבחמה ןמ

 .םיינרדומה םימעה לש םתקוצמל תירקיעה הביסה תא

 ,ןנינתשרח־סינרצי רצייל ידכ :יתוכאלמ יעצמא השמיש ןגמה־יסכמ תטיש

 ,המואה לש היזזמה־יעצמאו רוצייה־יעצמא תא ןוחל־ךטהל ,םייאמצע םילעופ לשנל

 .ינרדומה רוצייה־ןפוא לא ןשונ־ןשיה רוצייה־ןפואמ רבעמה ןמז תא חוכב רצקל
 תרש־ילכ התשענשמו ,תאזה האצמאה תוכז לע ןהיניב וחגנתה הפוריאב תונידמה
 :םה־םמע לע וז תילכתל תוסנק תלטהב וקפתסה אל בוש ,םיחנרה־ישוע ידיב

 חוכבדרקעו ודמע .דכו ,אוציל־םיסרפ ידי־לע ןירשימבו ןגמ־יסכמ ידי־לע ןיפיקעב

 תיריאה רמצל־הרוטקאפונאמה ןוגכ ,ןהל תופופכה תונכשה תוצראב היישעת. לכ
 ירחא ,הפוריא תשביב תוטשפ־רתי ול הנתינ .הז ךילהת .הילגנא ידיב הרקענש

 ־רצוא ךותמ ותצק ןאכ םרוז ןתיישעתה לש ינושארה ןוהה .רבלוק לש המגודה

 בר ךלהמ גילפהל שי המ ינפמ" — ובארימ ארוק — ״.דמ ינפמ״ .ןירשימב הנידמה
 ־תמחלמ.ינפל — ,הינוסכאס לש הרוטקאפונאמב רהוזהדוביס תא שפחל ידכ ךכ לכ

 ־44,״הנידמה־תובוח לש םינוילימ 180 ז םיגשה־עבש

 — דכו ,רחס־תומחלמ ,ןגמ־יסכמ ,םיסמ־סמוע ,הנידמדוובוח ,תילאינולוק הטיש .

 תפוקתב קנע ירועישב םיחפותו־םיאג ,שממ־הרוטקאפונאמה־תפוקת לש הילודיג הלא
 ,ריבכה םידליה־לזג אב וז לש התדיל תא גגוחל ידכ ,הלודגה היישעתה לש התודלי

 ץחל ידי־לע םהינוריט תא םיסייגמ תשורחה־יתב ןכ יתוכלמה יצכ .םודרוה השעמ
 לש לושינה תובעותמ אוה תוגונעת־עבש ןדיא .מ .פ רסש■ ,אהיו .םישגונ לש
 ,אוהדימיל דעו 15־ה האמה לש ןורחאה שילשה זאמ ,ותמדא לעמ ירפכה םעה

 ,ימצע קופיס ךות ,ללהה תא רמוג אוהש ,אהיו !18־ה האמה לש הפוס דע ,ונייה

 סחיה" תאו תיטסילאטיפאקה תואלקחה תא םייקל ידכ "יחרכה" אוהש ,הז ךילהת לע
 הגשה התוא הלגמ אוה ןיא הז דגנכ — ;"העדמ־תמדאו רינ־תמדא לש יתימאה
 ־לעפמ תכיפה םשל םידלי־זוודבעו םידלי־לזג לש חרכהה לע דומעל ידכ ,תילכלכ
 .הדובע־חוכו ןוה לש יתימאה סחיה םויק םשלו היישעתה־לעפמל הרוטקאפונאמה

 רנאמ :הלאשה לע ותעד תא ןתי רוביצהש אוה יוארה ןמו רשפא״ :רמוא אוה

 םיפירצ םהיפ לע וכפהיש ,החלצהב היקסע תלהנה םשל תשרודה ,איהש־לכ הרוטקאפ
 תורמשמב םיקסעומ ויהי וללהש תשרודה ?םינכסמ םידלי אוצמל ידכ הדובע־יתבו

 "1>0111י(|1101 31161• (:1161י61161' 81 10111 13 631186 (16 1'6613{; 0131111- 244
 £364111־83X6 13 16) ■161 36304 13 £1161־1־6! 06111: (]1י341־6-\־111£4 11111110118 (16
 ךרכ ".היסורפ תכלממ לע" :ו ב א ר י מ (16ע1מ8 £31468 ע3ע 168 8011־661־31118!״

 .101 ׳מע /ד
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 ןוהה־רבצה לש ךילהתה

 ,לכל ךרוצ םנמא איהש החונמ התוא םהמ תלזגנ אהתשו הלילה לש לודגה ובורב
 םיליג ינב ,םינימה ינשמ םיגומהש תשרודהו * םיריעצה ליבשב הב לודג חרכה ךא
 הניא המגודה תעפשהש תאזכ הרוצב דחי םיסנוכמ ויהי ׳תונוש תויטנ ילעבו םינוש
 הרוטקאפונאמ ףיסות םולכ — !תודימה־תותיחשו תוצירפ ידיל איבהל אלא הלוכי
 ריישמהגניטונ ,רייש׳יברד תוזוחמב" 245׳ד המואה לשו דיחיה לש רשואה רועישל וזכ
 ןמז ינפל אצמוהש תונוכמה־ןונגנמ" — ןד ליפ רמוא — ״ריישקנאלב דוחיבו
 םהימרזש ,תורהנ יפוח לע ומקוהש ,םילודג תשורח־יתבב שומיש ידיל אב ,רצק
 םירעה ןמ םיקוחרה הלאה תומוקמב ושרדנ םואתפ .סימה לגלג תא עינהל םילוכי
 התמדאו יסחי־ןפואב ןיסולכוא תלילד .דתיה זא דעש ,ריישקנאל דוחיבו !םיידי יפלא
 הבורמ הדימבש ןניכמו .הייסולכואל לכ םדוק .דתיה הקוקז ,היירופ יתלב .דתיה
 ירה ,םינטק םידלי לש תוזירזהו תוריעזה תועבצאה ושרדנ האגשה־ןיאל רתויב
 תוליהקה לש םינושה הדובעה־יתב ךותמ (!)תוילוש קפסל גהנמה דימ הלת חמצ
 וחלשנ ךכו .םירחא תומוקמבו םאהגנימריבב ,ןודנולב [*>311811 !¥0!-1£11011863נ
 14 וא 13 דעו 7 ליגמ ,עשי־תורסחו תונטק תוירב ןתוא לש םיפלא המכו המכ ןופצל
 שיבלהל ויה םיבייח (םידליה יבנוג ,רמולכ) םילעבהש ׳היה לבוקמה גהנמה .םינש
 םיחיגשמ .תשורחה־תיבל ךומס ,"תוילוש־תיב״ב םגכזעלו םלכלכל ,םהיתוילוש תא
 דע םידליה תא דיבעהל םניינעמ הז היהו !הדובעה לע חיגשהל םהילע ודמתה
 הדובעה תומכ לא היצרופורפב דמע ,[םיחיגשמה לש] םרכש ןכש ,םתלוכי הצק
 — םייתיישעת תוזוחמ הברהב ״.תוירזכא :,דתיה האצותהש ןבומכ .איצוהל ולכיש
 —!ריישקנאל] וילא ךייתשמ ינאש זוחמ ותוא לש ותמשא הרבג דוחיב יכ ,ינששוחו
 ,םיבלוע םניאו םיבלענ ,תוירב םתוא יפלכ דואמ־דע בל'יערוק ׳תוירזכא־ישעמ ועצוב
 תזרפומ הדובע ידי־לע .היישעתה ינודא לש םחוקיפל ודקפוהש ,םידומלגו םידדוב
 ,םילבכב םתוא ורסא ,םיטושב םתוא וקלה ."תוומה לש םוהתה ירבע לא םתוא ופחד
 םיביערמ ויה םירקמ המכב." !תוירזכא לש רתויב תוללכושמ תוטיש יפל םתוא וניעו
 ...םירקמ המכבו... !הדובעל םיטושב םואיבהש דועב תומצע שוחיכ ידכ דע םתוא
 לש םייטנאמור,דו םיפיה םיקמעה ...תעדל םמצע דוביא ידיל דע םתוא ואיבה וליפא
 ־תומוקמל וכפהנ ,תוירבה ןיעמ םיענצומה ,ריישקנאלו ריישמהגניטונ ,ריישיברד
 ילעפמ לש םיחמיד .(!)םיטעמ אל חצר ישעמ לשו םייוניע לש םירדוק הממש
 שמתשהל וליחתה םה ...םנובאית תא ריבגה דוע הז ךא !םימוצע ויה הרוטקאפונאמה
 םיידי לש תחא הצובק םיעגיימ ויהש רחאל ,רמולכ ,"הלילדודובע" ארקתמה גהונב
 !הלילה ךשמב דובעל הנכומ תרחא הצובק םמצעל וניכה ,םויב הדובע ידי־לע
 ,הלילה־תצובק םהמ השרפ וישכע הזש ,תוטימה ןתואב ןושיל הכלה םויה־תצובק
 ןתוא הבזע םויה־תצובקש ,תוטימה ךותל הסנכנ הלילהדוצובק :הלילח־רזוחו
 .248"םלועל וררקתנ אל תוטימהש ,ריישקנאלב תלבוקמ תרוסמל רבדה היהו .רקובב

 .[422] 421 ,[420] ׳מע ,ןושאר קרפ ,׳ב ךרכ ,״םיינעה לש םבצמ״ :ןדיא 245
 תוירורעשה לע .6 ,5 ׳מע ,״חשורחה־יתב תטיש לש התלילק״ :ן ד ל י פ ן ו ׳ג 246
 תביבסב ץראה רואית" (1795) ן י ק י י א ר ״ ד :הוושה תשורחה־יתב תטישבש תונושארה

 תובוח לע הריקח" :ן ר ו ב ם י ׳ג ןכו ! 219 ,טע ,*ןילימ 40 דע 30 לש רטוקב ,רטס׳צנאמ
 םימה־ילפמ לצאמ תשורחה־יתב תא הרקעו רוטיקה־תנוכמ האבשמ — /ב ךרכ ,1795 ,״םדאה
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 ינושאר ארקתמה רבצהה .24

 החפיק חרוטקאפונאמה תפוקתב יטסילאטיפאקה רוצייה לש ותוחתפתה םע
 וראפתה תומואה .ןופצמו השוב־שגר לש הנורחאה תיראשה תא הפוריאב להקה־תעד
 ,לשמל ,םדא ןייעי .ןוה רבצהל יעצמא השמישש ,הבעות לכב היולג תויניצ ךות
 םיזירכמ ןאכ .ןסר דנ א .א דבוכמה שיאה לש "רחסמה ימי ירבד" יביאנה רפסב
 טכרטוא םולשב הנהש ,תילגנאה תוינידמהדומכח לש הז אלפנ גשיה לע העורתב
 תיאשרש ,וטניסא לש הזוחה יפל ,ןורתיה־תוכז תא םידרפסה ידימ הילגנא האיצוה
 רחסמ הז ,תידרפסה הקירמאו הקירפא ןיב םג ,םישוכהרבידבעה רחסב קוסעל.איה
 הלביק הילגנא .הילגנא לש תיברעמה־ודוהו הקירפא ןיב אלא וב הקסע אל ןאכ דעש
 ךכב .1743 תנש דע םישוכ 4800 הנש לכב תידרפסה הקירמאל ריבשהל תוכזה תא
 הלודגל התלע לופרוויל .יטירבה החרבהה קסעל תימשר םייניע־תוסכ ןמזברב הנתיב

 דעו .ינושארה רבצהל וז לש דותמה אוה רחסמ ותוא .םידבעה־רחס לש סיסבה לע
 הוושה — םידבעה־רחס לש ראדניפ תקזחב לופרוויל לש ״תודבכנה״ הראשנ םויה
 םיאתהש הז" — הלעמל ונאבה ונמיה םיעטקש ,ןיקייא ר״דה לש (1795)ורוביח תא
 האיבהו לופרוויל לש הרחס ליבשב תינייפוא התיהש ,הזיעמ הלפעה לש חור ותואל
 ,םיחלמלו םינפסל הבר הקוסעת הקיפסה !וישכע לש תואיגה בצמל רהמ התוא

 תנשב :הקיסעה לופרוויל ".תאזה ץראב תורוטקאפונאמל שוקיבה תא הריבגהו
 תנשב !74 :1760 תנשב !תוינא 53 :1751 תנשב !םידבע־רחסב תוינא 15 —.1730

 .תוינא 132 — 1792 תנשבו !תוינא 96 :1770

 תא םג הנתנ ,םידליה־תודבע תא הילגנא ךותל הסינכהשמ ,הנתוכה־תיישעת
 לש ,תוחפב םאו הברהב םא ,ילאכראירטאפה תודבעה־קשמ תא ךופהל הפיחדה
 ־םילעופה לש יוסיכבש־תודבעה ללכ ךרדבו .תירחסמ לוצינ־תטישל תירבה־תוצרא
 [8308 ע!1ע386] שממ היולג־תודבעל ,הילגרל םודהכ ,התיה הקוקז הפוריאב םיריכשה

 .247שדחה םלועב

 עבטה־יקוזז" תא דילוהל ידכ ,[היה שורד ךכ לכ בר למע]?3!11;36 010113 6131;

 התע אצמ "תושירפל־שש" םיחןרדזשוע ותוא ירה — םירעה ךותב םתוא הלתשו םיירפכה
 לש ךרדב םיינעה־יתב ךותמ םידבע־תקפסאל ךרטציש אלב ,וינפל ןכומ םידליה־רמוח תא
 לע תולבקתמה תועד לעב רטסינימה" לש ויבא) ליפ .ד רס םינכהשמ — .תומילא
 [11101611] רואמה) רנ דוה .פ ריהצה — םידליה תנגהל קוהה־תעצה תא ,1815 תנשב ,(״תעדה
 עודי" :רומאל ןותחתה תיבב ומואנב (ודראקיר לש ,שפנ־דידי ,ודידיו בהזה־יליטמלדודענב
 ןמ קלחכ םיברב הזרכוהו ,תיבמופ הריכמל העצוה לגר־טשופ לש ויצפח םע דחיש ,םיברב
 הריתי תוירזכא לש המגוד .הלאכ םידלי לש ,ךכ רמול יל רתומ םא ,היפונכ — שוכרה
 םתואמ המכ ;[1£1מ£י818611011] ןוילעה ןידה־תיב ינפל (1813) ןכל־םדוק םייתנש האבוה
 דע ׳רחא ןתשרחל םריבעה הלה ,דחא ןתשרחל הליהק ידי־לע תוילושכ ורסמנ םירענה
 .(31נ801111;6 ^3011116) טלחוונ ןובער לש בצמב םתוא ואצמ דסחי־ילמוג םישנא המכש
 ...(תיראטנמאלראפ) הדעו לש רבח יתייהש תעב יתעידיל עיגה ,רתוי דוע ליהבמ ׳רחא הרקמ
 וב הנתוהו ,ריישקגאלב ןתשרחו ןודנולב הליהק ןיב םכסה השענ תובורמ אל םינש ינפל יכ

 ".העד־רסח דחא םג לבקל ךירצ םיאירב םידלי םירשע לכ לע יכ ,שוריפב
 !םידבע 10 — הילגנאל רשא תיברעמה־ודוהב :דחא ןירוח־ןב לע ולח 1790 תנשב 247

 .םידבע 23 — דנאלוהל רשא תיברעמהדדוהב !םידבע 14 — תפרצל רשא תיברעמה־ודוהב
 ,"הפוריא־תומצעמ לש תילאינולוקה תוינידמה רבדב הריקח" :ם א ה ו א ר ב י ר נ ה)

 (.74 ׳מע ,׳ב דרכ ,1803 גרובנידא
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 ץב הדרפהה־ךיל׳דת תא םישגהל > יטסילאטיפאקה רוצייה־ךפוא לש "םייחצנה
 היחמה־יעצמאו רוציי.ד~יי*צמא תא דחאה בטוקב ךופהל > הדובעה-יאנתו םילעופה
 םיינעל" — םיריכש ־םילעופל* םעה־ינומה תא ךופהל ינשה בטוקבו ,ןוהל םייתרבחה
 ,ןוזנזנה םא .248תינרדומה הירוטסיהה לש תיתוכאלמ האצות וז ,םישפח "םידבוע
 ירה ,249"תחאה ויחל לע םייעבט םימדיימתכו םלועל־אב" ,ה י יגו א ירבד יפל

 .250ושאר דעו ולגר ףכמ ,ויאת לכמ המהוזו םד תתוש םלועלדס ןוהה

 יטפילאפיפא!רה רפצהה לש תירוטסיהה המגמה ,7

 ל תירוטסיהה ותווהתה יהמ ,רמולכ ,ןוהה לש ינושארה רבצהה והמ ,ןכבו
 ,רמולכ ,םיריכשדבילעופל םיתימצו םידבע לש הרישי הכיפה וביא רבצה ותואש לכ

 ,רמולכ ,םירישיה םירציימה לש םלושינ :קר ותועמשמ ירה — דבלב הרוצ־יוניש

 __ .תימצע הדובע לע דסוימה יטרפה ןיינקה לש ותוררופתה

 ותואמ םילגנאה םיקוחב יוצמ ["131נ0111־11ג£ ןגססת"] "סידבועוו םיינעה" יוטיבה 248

 ,םידגונמ "םידבועה םיינע״ה .בל־־תמושת וילא ךשומ ליחתה םיריכשהימילעופה דמעמש ,עגר

 ויה םידגונמ ינש דצמו ,ףכו די-יטשופל, [״!<116 ע00ת״]״םילטבה םייבע״ל ,דחא דצמ
 קוחה ןמ .םהלשמ הדובע־יעצמאל ןיינקיילעב אלא ,םיטורמ תופוע ויה אל ןיידעש ,םילעופל
 ,אל דע ףכו דליי׳צ ,י ,רפפלאקב לחה ,תינידמה הלכלכה ךותל "םידבוע םיינע" יוטיבה רבע

 ~רגת" ותוא לש [)00x1116 £01] הנכה יתנומא לע טפשמ ואיצוהו ואוב הז יפל .ןדיאו תימס

 דנו מ דא ,[״6x601־3)016 ע011);1031 03111;1110ז1£6נ:״] ״הזבנ ,יטילופ תועיבצב
 "הזבב תיטילופ תועיבצ״כ "םידבועה םיינעה" יוטיבה תא הבכמ אוה םא ,קראב

 לש דכשבילייח שמשמ היהש ,הכביפ־ךחלמ ותוא .[״6x601*31316 ע0111;103103111;״]

 ,תיתפרצה הכפהמה תמועל ןקיטנאמיר לש דיקפת אלממ היה ךכבו תילגנאה היכראגילואה

 תומוהמה תליחת םע ,תוינקידמאךופצה תובשומה לש דכשב־לייה שמשמ היהש םשכ שממ
 ,היה אוה — תילגנאה היכדאגילואה תמועל לארביל לש דיקפת אלממ היה ךכבו ,הקירמאב

 -לעו ,םה עבטה יקוח רחסמה יקוח" :ר?גוא אוה .םיטושפבשדנושפ ינגרוב ,ורשבו ודוע לע

 ,המית ןיא (.32 ,31 ׳מע ,״רוסחמה רבדב םיטרפו םירוהרה״ :ק ר א ב ,א)".הולא-יקוח — ןכ

 ויבתכב 1 רתויב־בוטה קושב דימת ומצע רכומ היה ,עבטהו הולא יקוחל ותונמאנב ,אוהש
 ינידמ ןלכלכו רשי שיא היה הז םע ךא ,יר1טו רמוכ .דיה רקאט — ר ק א ט ן ה ו כ .ד לש

 *ארבילה ותפוקתב קראב דגומדא ותוא לש דואמ הבוט הקיטסירטקאראכ םיאצומ — קהבומ

 הבוח ,ונימיבכ ,"רחסמה יקוה״ב תודיסח־תנומא ףאו הלקב יפוא־דדעיה םידרושש םימיב ,תיל

 םיאבה ןמ םילדבנ םניאש ,םיקראב םתוא לש םחצמב ןולק תוא ליטהלו רוזחלו ליטהל איה
 !ןורשכב — דחא רבדב אלא םהירחא

 [.265 ףנע ,1842 סיראפ] ״ירוביצה יארשאה לע״ :,רייגוא היראמ 249
 אוהו הבירמו המוהמ ינפמ ןוהה חרוב ,תויתנש־עבר תוריקס רבחמ לש ותעדל" 250
 המילש יתלב הרוצב הלאשה תא םידימעמ וז ךרדב ךא * התימאל תמא יאדו — ,ינססה
 ,םדוק םירמוא ויהש םשכ שממ ,רתויב־טועמ חויר וא ,תויר~רדעיה וילע סואמ ןוה .ןיטולחל
 בצקה .דואמ ףוצח ןוהה בוש ,ןאכ שי םיאתמ הויר םא ךא .תונקירה וילע הסואמ עבטהש
 ;תובהלתה ררועתו — םיזוחא 20׳ בצקה ;םוקמ לכב ותעקשה חיטבהל לכותו ,םיזוחא 10 1ל
 יקוח לכ ס1רהלו־ס1רדל ןכומ היהי ירהו — םיזוחא 100 ;תיארו הזעה — םיזוחא 50

 הנכס דל ןיאו ,וינפמ עתרייו הסחיש ,ילילפ עשפ ךל ןיא םושו —םיזוחא 300 ?תושונאה
 שי הבירמו המוהמ םא .היילתל וילעב תא איבהל תורשפא ידכ דע וליפא ,הב ןכתסי אלש
 םידבעה״רחסו תורוחס-תהרבה .היסהרפב ןהיתש תא דדועי ןוהה — הויר איבהל ידכ ןהב
 ,"ףכו תויעוצקמה תודוגאה" :ג נ י נ א ד /ג .ס) ״.ןאכ דמאנ רשא תא ידמל וקזיחו וחיכוה

 (.36 ׳טע
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 םוקמב אלא םייק וניא — יצוביקה ,יתרבחה ןיינקל דוגינב — יטרפ ןיינק
 ךא .םייטרפ־םישנאל םיכייש הדובעה לש םיינוציחה םיאנתהו הדובעהייעצמאש
 לע םינמנ הלאה םייטרפה־םישנאה םא ,ךכל םאתהב יטרפה ןיינקה לש ויפוא הנוש
 םע וב אצומ התאש ,רפסמ־ןיאל םיבורמה םיננגה .םילעופ־אלה לע וא םילעופה
 .הלא תווצק ינש ןיב םייוצמה ,םייניבה־יבצמ תא םיפקשמ אלא םניא ,הנושאר הייאר

 לעפמהו ,ריעזה לעפמל דוסי שמשמ ורוציי־יעצמאב לעופה לש יטרפה וניינק
 לש תישפחה ותוישיאו יתרבחה רוצייה לש ותוחתפתהל חדכה־יאנת אוה ריעזה
 ראשבו תותימצה ,תודבעה ימוחתב םג רוציי־ןפוא ותוא םייק םנמא .ופוג לעופה
 ןיא ,וצרמ לכ תא חתפמ אוה ןיא ,החירפ ידיל אב אוה ןיא םלוא .תולתה־יסחי
 לעופהש םוקמב אלא — הכרצ־לכ ותוא תמלוהה תיסאלקה ותרוצ תא שבוכ אוה
 :הלועפ ידיל םאיבמ ומצע אוהש ,ותדובע־יאנת לש ישפחה־יטרפה ןיינקה לעב אוה

 ןגנמ אוה וב ,ילכב ןיינקה ןמואה ידיב ;דבעמ אוה ותואש ,רינב ןיינקה רכיאה ידיב
 .זואוטריו־ןמאכ

 .רוצייה־יעצמא ראשו עקרקה לוציפ םייק אהיש ,הז רוציי־ןפואל םדוק־תחנה

 ,הלועפה~ףותיש תא םג אלא ,הלא לש םזוכיר תא קד אל תורשפא ללכמ אוה איצומ

 עבטב הרבחה ןוטלש תא ,םפוג הדובע־יכילהת םתוא ךותב הדובעה־תקולח תא
 אוה ןיא .םייתרבחה דוצייה־תוחוכ לש תישפהה תוחתפתהה תא ,הדי לע ודדסהו
 .הרבחה לשו רוצייה לש ,םייר1קמ־םייעבט ,םירצ םיגייס םע אלא דהא־הנקב הלוע

 לע תוינוניב־תריזג רוזגל" — קדצבו ,ריקפ רמוא ךכ — עמשמ ותוא חיצנהל
 םיירמוחה םיעצמאה תא םלועל איבמ אוה ירה ,תמיוסמ המרל עיגהשמ ."לכה
 םישיגרמה ,םירציו תוחוכ הרבחה קיחב םישחור ךליאו וז העשמ .ומצע לש ונברוחל
 םלוגלג ,ונייה ,ונברוח .ברחנ אוהו ,בדחייש חרכהה ןמ .וידי לע םילובכ םמצע תא
 זוכיר םיזכורמ רוציי־יעצמאב ,םילצופמהו םיילאודיווידניאה ,רוצייה־יעצמא לש

 > םיטעומ לש ברה־עפושמה ןיינקב םיבורמ לש יסננה םניינק לוגלג ןאכמו ;יתרבח

 ־יעצמאמו היחמה־יעצמאמו המדאה ןמ םילודגה םעה־ינומה לש םלושינ אליממו
 הירוטסיהל החיתפ שמשמה אוה םעה־ןומה לש הז רומהו ארונ לושינ — הדובעה
 אל םהמש ,תומילא־ידותמ לש המילש הרדס תללוכ וז החיתפ .לאטיפאקה לש
 לש ינושארה רבצהה לש םידותמ תקזחב הפוקת םיללוחמה הלא תא אלא ונרקס
 ־ויאמ םימחר־עדת־אל תוילאדנאוב עצובמ םירישיה םירציימה לש םלושינ .ןוהה
 רתויב־תוינונטקה ,רתויב־תומהוזמה ,רתויב־תובעותמה תוואתה רצי ךותמו ,הומכ
 לע לוכיבכ ססובמה ןיינקה ,וילעב לש ולמע ירפ ,יטרפה־ןיינקה .ןתמטשמ סראב
 ־ןיינקה ידי־לע קחדנ — ותדובע־יאנת םע ,יולת־יתלבה ,דבועה־דיחיה לש ותוגזמתה
 הניחבמ תישפח לבא ,םירחא־תדובע לש הלוצינ לע דסוימה ,יטסילאטיפאקה יטרפה

 .261תילאמרופ

 )ףקיהבו קמועב ,הכרצ־לכ הנשיה הרבחה תא הז הכיפה־ךילהת ררופשמ

 ךפוא דמעשמ ;ןוהב ולגלגתנ סתדובע־יאנתו םיראטלורפל םילעופה ולגלגתנשמ

 גוס ויפש ,ךכל ונא םיפאוש ...הרבחה ליבשב ,ירמגל שדה אוהש ,בצמב ונא םינותנ"251
 הלכלכה לש םישדח םירקיע" :י ד נ ו מ ס י ם) ״.הדובע לש גוס לכמ דרפנ אהי ןיינק לש

 (.434 ׳טע ,׳ב ךרכ ״.תינידמה
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 תפסונה הרבחהל השדח הרוצ תינקנ בוש — אוה־וילגר לע יטסילאטיפאקה רוצייה
 רוציי־יעצמאל רוצייה־יעצמא ראשו המדאה לש תפסונה הכיפהלו הדובעה לש
 השדה הרוצ תנתינ אליממו ,םייפותיש רוציי ־יעצמ אל ,רמולכ ,יתרבח לוצינ םילצונמ
 אוה ולשדקשמב דבועה לעופה אל התעמ .יטרפה־ןיינקה ילעב לש ףסונה לושינל

 .םיבורמ םילעופ לצנמה ןוהה־לעב אלא — לושינל דמועש

 רוצייב וב םיעובטה ,םייטננאמיאה םיקוחה קחשמ ידי־לע םשגתמ הז לושינ
 ־ילעב לט1ק ןוהה־ילעבמ דחא לכ .תונוהה לש סוכרה ידי־לע ,ופוג יטסילאטיפאקה
 ,םיטעומ ידיב םיבורמ ןוה־ילעב לש םלושינ םע וא ,הז זכרה םע דיב די .םיבורמ ןוה
 לדגו־דלוה הדימ־הנקב הדובעה־ךילהת לש תיפותישה הרוצה :םיחתפתמו־םילוע
 ז המדאה לש ןכותמה הלוצינ •,עדמב ,תעדמ־שומיש ,ינכטה שומישה •,תורידתב
 שומיש אלא םהב שמתשהל ןיאש הדובע־יעצמאב הדובעה־יעצמא לש םלוגלג
 ־יעצמאבכ םהב םישמתשמשמ ,רוצייה־יעצמא לכב ןוכסחה־תדימ תגהנה ?ףתושמ
 תשרה ךותב םימעה לכ לש םבוליש־םרוזיש ?תיתרבח ,תתווצמ הדובע לש רוציי
 ־אטיפאקה רטשמה לש ימואלניבה יפואה םג חתפתמ ךכבו — ימלועה קושה לש
 לכ תא עורזב־םילטונה ,ןוהה־יליא לש םרפסמ תודימתב ךלוהו־תחופשמ .יטסיל
 תכלוהו־הלדג — םמצעל ןילופונומ םתוא םישועו ,דכיפה־ךילהת ותוא לש תונורתיה
 דמעמ לש וירמ םג לדג ךא ,לוצינה ,ןווינה ,דובעישה ,ץחלה ,הקוצמה תעפש
 ־ךילהת לש ןונגנמה ידי־לע ןגרואמו דחואמו ןמואמ אוהו תודימתב האוגה ,םילעופה
 ,רוצייה־ןפוא ליבשב םילבכל ךפהנ ןוהה־ןילופונומ .ומצע יטסילאטיפאקה רוצייה
 לש התרבחהו רוצייה־יעצמא לש םזכרה .ונוטלש תחתו ומע דחי הרפוי הלעש
 .תיטסילאטיפאקה םתפילק ןיבל םניב דוע םילשהל ןיאש ,הדוקנל םיעיגמ הדובעה
 םילשנמה .יטסילאטיפאקה יטרפה־ןיינקה לש הנורחאה ותעש תאב .ץפונת וז הפילק

 .ולשוני

 :עמשמ ,יטסילאטיפאקה רוצייה־ןפוא ךותמ עבונה ,יטסילאטיפאקה םוכינה ןפוא

 ¬ידניאה יטרפה־ןיינקה לש הנושארה ותלילש שמשמ ,יטסילאטיפאקה יטרפה־ןיינקה
 חר1כ יפל ,דילומ יטסילאטיפאקה רוצייה םלוא .תימצע הדובע לע דסוימה ,ילאודיוו
 תא הריזחמ הניא וז .הלילשה תלילש יהוז .ומצע תלילש תא ,עבט־ךילהת לש

 דוסי לע ,ילאודיווידניאה ןיינקה תא איה הריזחמ אלא ונשויל יטרפה ןיינקה
 המדאב ףתושמה ןיינקהו הלועפה־ףותיש לש :תיטסילאטיפאקה הפוקתה לש גשיהה

 .המצע הדובעה ידיב ורצויש רוצייה־יעצמאבו
 לש תימצע הדובע לע דסוימה ,לצופמה יטרפה־ןיינקה תכיפה יכ ,ןבוי וילאמ
 רתוי רומחו השק ,רתוי ךשוממ ךילהת הווהמ — יטסילאטיפאק ןיינקל ,םידיחיה
 לע השעמל רבכ ססובמ אוהש ,יטסילאטיפאקה ןיינקה לש ותכיפחמ "דאושה־ןיאל
 ידי־־לע םעה־ןומה לושינב רבודמ היה םש .יתרבח ןיינקל ,יתרבח רוציי־לעפמ
 םיטעומ םירוטאפרוזוא לש םלושינב רבודמ ןאכ ? םיטעומ [םינסמח] םירוטאפרוזוא
 ____.252םעה ינומה ידי־לע

 — תודגנתה־לוטנו ןוצר־לוטנ אשונ ,האשינ איה תונגרובהש ,היישעתה תומדקתה״ 252
 ךותמ תינכפהמה םתודכלתה תא ,תורחתהה ךותמ םילעופה תולדבתה םוקמב ,המיקמש איה
 םצע תונגרובה ילגר תחתמ ,אופיא ,טמשנ הלודגה היישעתה תוחתפתה םע .תודגאתהה
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 היצאזינולוקה רבדב תינרדומה הירואיתה .25

 השימחו םירשע קרפ

 288 היצאזינולוקה רבדב תינרדומה הירואיתה

 ןיינק לש רתויב םינוש םיגוס ינש ינורקע־בובריע תבברעמ תינידמה הלכלכה
 לוצינ לע — ינשהו ,רציימה לש תימצעה ותדובע לע דסוימ םהמ דחאש ,יטרפ
 ,ןושארה לש רישיה ודוגינ אוהש דבלב אל ןורחאה יכ ,איה תחכוש .םירחא תדובע

 .ןושארה לש ונברוחמ אלא הנבנ ןורחאה ןיאש אלא

 לש ךילהתה עיגה ,תינידמה הלכלכה לש התדלומ־־ץרא ,הפוריא לש הברעמב
 יטסילאטיפאקה רטשמהש וא .1מויס ידיל ,טעמ םאו הברה םא ,ינושארה רבצהה
 םיאנתהש םוקמב ,וא ;ותורמ תחת המואה לש רוצייה לכ תא ןירשימב ןאכ עינכה
 הרבחה תובכש לע ןיפיקעב תוחפל אוה חקפמ ירה ,םה םיחתופמ־תוחפ ןיידע
 רבעש רוצייה־ןפואל תוכייתשמהו ,תוכלוהו תונוונתמה ,ודצב םייקתהל תוכישממה
 ייומידב ןוהה לש הז רמגומ םלוע ליבשב שמתשמו ינידמה ןלכלכה אב הנהו .ונמז
 ותודרמ־ותאנק לדגת ןכ ותושעבו ;יטסילאטיפאק־םורטה םלועה ןמ ןיינקהו טפשמה
 תוחפוטו תואבה תודבועה לש ןתקעצ לדגתש לככ ,ןמשכ הקלחה ותובהלתה רבגתו

 .ולש היגולואידיאה ינפ לע
 לעשו דעצ לכ לע יטסילאטיפאקה רטשמה לקתנ םש .תובשומב ןכ ןיאש המ
 אוה רישעמ ותדובע יאנת לש ןיינקה לעב ותויהבש ,רציימה לש ותודגנתהב
 ,וללה תוילכלכה תוטישה יתש ןיב הריתסה .ןוהה־לעב תא אלו ,ומצע תא ותדובעב

 הלועפ ידיל השעמל ןאכ תעגמ — הצקה לא הצקה ןמ וזל וז תודגונמ ןהש
 ,ןילופורטמה תמצע© תדמוע ןוהה־לעב לש ובג ירוחאמש םוקמב .ןהיניבש קבאמב
 הדובע לע דסוימה סוכינהו רוצייה־ןפוא תא תומילאב וכרדמ קלסל אוה דוקש
 זירכהל ,ןוהה לש הז הכניפ־ךחלמ ,ינידמה ןלכלכה תא עינמה ,סרטניא ותוא .תימצע
 שממ ודוגינו יטסילאטיפאקה רוצייה־ןפוא תינויע הניחבמ יכ ,ןילופורטמב
 "תודןתהלו תודוהל" ,תובשומב ,ןאכ ואיבמ סרטניא ותוא — םה ךהרנייה

 ־ינפוא ינש ןיבש דוגינה לע יולגב זירכהלו ["*0 מ13£6 3.016311 ןנ1־63,8(:0£ !ז;״]
 לש יתרבחה רוצייה־חוכב תוחתפתהה יכ ,חיכוהל אוה אב וז תילכתל .רוצייה

 הינרבק תא תרציימ איה לכ־םדוקו .םירצותה תא המצעל תסכנמו תרציימ איה וילעש ,סיסבה
 לכמ ...ענמיה־אלל םה דחא חרכה — תיראטלורפה לש ונוחצנו וז לש הנוילכ .המצע לש
 ,תמאב ינכפהמ דמעמ אוה דבלב ןויראטלורפה קר — תונגרובה לומ םויכ םידמועה תודמעמה
 .אוה הרצות־םצע תיראטלורפה >־ הלודגה היישעתה םע םילכו םינוונתמ תודמעמה ראש
 המחלמ םירסוא לכה — רכיאה ,ןמואה ,ריעזה רחוסה ,ריעזה ןתשרחה — םייניבה־תובכש
 םינויצקאיר ...ןוילכה ינפמ םמויק לע רומשלו םייניב־תובכשכ םמצע םייקל ידכ ,תונגרובה לע
 .פו ם קראמ לראק) ".תינרוחא הירוטסיהה־לגלג תא ריזחהל םה םיצורש ינפמ ,םה
 ־ 0 ק ר א מ״ ׳ר] .11,9 ׳מע ,1848 ןודנול ״.תיטסינומוקה הגלפמה טספינאמ״ :ם ל ג נ א

 (.[311 ,310 ,313 ׳מע ,םילעופ תירפס רתה ,״׳א ,םירחבנ םיבתכ ,םלגנא
 םירגהמ ידיב תובשייתה ללכל עיגמש ,הלותב־עקרקב ,שממ תובשומב ןאכ רבודמ 258
 ליבשב תובשייתה־תמדא ,תילכלכ הניחבמ ,ןה ןיידע [הקירמא לש] תירבה־תוצרא .ןירוח־ינב
 םע הרומג הכיפה םהיאנתב הלחש ,םינשי םיעטמ םתוא םג ןאכל םינמנ ,בגא .הפוריא

 .תודבעה לוטיב
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 ץהה־רבצה לש ךילהתה

 ,לודג הדימ־הנקב תונוכמ־ןונגנמב שומיש ,הדובע־תקולח ,הלועפ־ףותיש ,הדובעה

 תכיפה ךכל םאתהבו םילעופה לש םלושינ אוביש אלב ונכתיי הלא לכ — דכו
 שפחמ המואה רשוע ארקתמש המ לש ותבוטל .ןוהל זנהידיב רשא רוצייה־יעצמא
 ךלוהו ררופתמ ןאכ .םעה תויוע תא םייקל ידכ ,םייתוכאלמ םיעצמא ירחא אוה

 .התצהל הכירפ תרוענ התואכ ,םירוריפ־םירוריפ ולש הידוגינסה ןגמ
 אוהש־לכ שודיח הליג אל םנמאש ,ד ל י פ ק י י ו ו .,ג .א לש איה הלודגה ותוכז
 םיסחיה רבדב תמאה תא הליג ןמצע תובשומה ךותב אלא ,254תובשומה רבדב
 [םזינויצקטורפה] ןגמה־יסכמ תטישש םשכ .ןילופורטמבש םייטסילאטיפאקה

 לש הירואיתה תפאוש ךכ ,ןילופורטמב ןוה־ילעב רצייל הפאש 255התישארב
 הירואית םישגהל הילגנא הדקש עודי ןמז ךשמבו — היצאזינולוקה לע דליפקייוו
 ־ינולוק" הנכמ אוה הז רבדו .תובשומב םיריכש־םילעופ רצייל — תיקוח ךרדב וז

 .("83ז8!;6ס1ת*;10 0010מ12^1;1011") "תיתטיש וויצאז

 ,היחמ־יעצמאב ,ןוממב ןיינק יכ ,תובשומב ד ל י פ ק י י ו ו הליג לכ־םדוק

 ןוה־לעב לש םתוח םדא לע עיבטמ וניא ןיידע — רוציי־יעצמא ראשבו תונוכמב
 ונוצרמ ומצע רוכמל סונאש ,ינשה םדאה ,ריכשה לעופה :המלשהה הרסחש ןמז לכ
 והוכוויתש םחי ,םישיא ןיב יתרבח סחי םא יכ ,ץפח ונניא ןוההש ,הליג אוה .בוטה
 ,רוויר־ןווסל הילגנאמ ותא תקל — ונינפל אוה ןנוקמ— ליפ רמ .256םיצפח

 היה ליפ רמ .ש״יל 50.000 לש םוכסב רוציי־יעצמאו היחמ־יעצמא ,השדחה דנאלוהב
 םישנ ,םירבג :םידבועה דמעממ שפנ 3000 ,ךכ לע ףסונ ,ותא איבהל ידמל ריהז
 ותטימ תא ול עיציש ,תרשמ אלל ליפ דמ ראשנ" ,וצפח זוחמל עיגהשמ ךא .םידליו
 אוציל אל קר ,גאד רבד לכל !ןכסמה ליפ רמ .257"רהנה ןמ םימ ול איביש וא

 !רוויר־ןווסל הילגנאמ חוצייה־יסחי לש
 ־יעצמאש ,עודיב .תומדוק תורעה יתש ,דליפקייוו לש תואבה ויתוילגת תרבסהל

 .ןוה םניא ,ןירשימב םתוא רציימש ימ לש וניינק םתויהב ,ה־יחמ־יעצמאו רוציי
 לוצינ יעצמא ןמזברב וללה םישמשמ םהב ,םיאנת םתואב קר ןוה םה םישענ
 ־יפאק המשנ התוא הגוודזנ ינידמה ןלכלכה לש וחומב לבא .לעופה לע תוטלתשהו
 הלהש דע ,םהבש תירמוחה תומצעה םע ךכ־לכ הצימא תוגוודזה םהלש תיטסילאט
 רבדה ךכו .ןכמ ךפיהה שממ םישמשמ םהשכ םג ,תוביסנה לכב ןוה םשב םשדקמ

 ,ןמצע תובשומה תוהמ לע דליפקייוו לצא אצומ התאש ,םיטעומ הבשחמייצונצנ 254
 לצא הברהב ןכלדכדוק דועו ,טארקויזיפה ,ב א ה ־ו ב א די מ לצא םדוק םלוב םייוצמ

 .םילגנאה םינלכלכה
 .תימואלניבה תורזזתהה־תמחלמב יערא חרכה ןגמה־יסצמ־תטיש תישענ ןכמ־רחאל 255

 .תודמוע ןניעב תואצותה ,היהי רשא ךכל םרוגה היהי ,ךא
 איה הנתוכ־תייווטל־הנוכמ .דבט השענ אוה םימיוסמ םיסחיב קרו .ישוכ אוה ישוכ" 2־61
 םיסחיה ךותמ התוא םישלותשמ .ןוהל תכפהנ איה םימיוסמ םיסחיב קרו .הנתוכ תווטל הנוכמ
 רכוסש םשכ וא ,ןוונמ וניא ומצעלשכ אוה בהזש םשכ ,םולכ־אלו ןוה ןיבו הניב ןיא ,וללה
 :ם ק ר א מ ל ר א ק) ״,ירוטסיה רוציי־טחי אוה .יתרבח רוציי־סחי אוה ןוהה ...רכוסה־ריחמ וניא
 ךותמ ירבעה םוגרתה] .1849 לירפאב 7־מ ,266 ׳םמ ,״שדחה זיירה־ןותע״ ״.ןוהו הריכשדזדובע״

 (.[ךליאו 87 ׳מע ,םילעופ תירפס תאצוה ,״׳א ,םירחבנ םיבתכ״
 .33 ׳מע ,׳ב ךרכ ,״הקירמאו הילגנא״ :דליפקייוו .׳ג .א 257
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 םילעופ לש ישיאה םניינקכ רוצייהייעצמא לש םלוציפ :דועו .ד ל י פ ק י י ו ולצא
 הקולח אוה ארוק ךכל — םמצע יקשמב םידבועה ,הזב הז םייולת־יתלב םיבורמ
 ירה .ילאדואיפה םיטפשמהרבכח לש וכרדכ ינידמה ןלכלכה לש וכרד ,ןוהה לש שש
 םיינוממ םיסחי לע םג ,ילאדואיפה טפשמה יקתפ ,ויקתפ תא קיבדהו אב ןורחאה

 .ןיטולחל
 םירבחה לכ ןיב תווש תונמ קלוחמ ןוהה היה ילמליא" :רמוא דלי פ ק ייו ו
 אוה לוכישמ רתוי ןוה רובציש ,ךכב ןיינע םדא םושל ול היה אל בוש ...הרבחב

 ,הקירמאבש תושדחה תובשומב ,תמיוסמ הדימב ,רבדה ןכו .שממ וידיב שמתשהל

 .258"םיךיכש-סילעופ דמעמ לש ומויק ינפב תרדוג עקרקב ןיינקה תואתש םוקמ

 לכ ןכ תושעל אוה לוכיו — ומצעל רובצל לעופה לוכיש ןמז לכ :רמוא תאצמנ
 רבצהה אל ונכתיי אל — ודיב רשא רוצייה־יעצמא לש ןיינקה־לעב אוהש ןמז
 ,םיריכשה־םילעופה דמעמ רסח .יטסילאטיפאקה רוצייה־ןפוא אלו יטסילאטיפאקה

 לעמ לעופה לש ולושינ הנשיה הפוריאב גשוה ,אופיא ,דציכ .וידעלב ןכתיי אלש
 יתרבח הזוח ידי־לע — ?הריכש הדובעו ןוה וגשוה דציכ ,רמולכ ,ותדובע יאנת
 הלובחת ...המצעל הלגיס תושונאה" .דואמ־דע ירוקמ גוסמ [ססמ*!^!; 800181]
 תומימ היניעל הפחיר וז הלובחתש ,ןבומכו — ״ןוהה רבצה תא םדקל דואמ הטושפ
 ־ילעבלו ןוה־ילעבל הקלחנ איה" :המויקל הדיחיו הנורחא תילכתכ ,ןושאר םדא

 ינומה :רבד לש ורוציק .259"ףוריצו םכסה לש האצות התיה וז הקולחו ."הדובע
 ואובת ,ןכ םא ,"ןוהה לש ורבצה" תא רידאהלו־לידגהל םמצע תא ולשינ תושונאה
 ,תובשומב דוהיב גייס אלל ץרפתיש ןידב תושירפל תואנק התוא לש רציהש ,ובשחתו

 יתרבחה הזוחה תא איצוהל םייושע ויהש ,תוביסנו םדא־ינב םייוצמ ןהב אקודו ןהב
 ללכב ונל המל ,אופיא ,ןכ םא ,לבא .היישעה םלועל וריבעהלו ןוימדה־םלועמ
 יאשר" :לבא ,לבא ?תירוקמ־תיעבט היצאזינולוקל דוגינב "תיתטיש היצאזינולוק"׳
 קלחה וליפא תינקירמאה תירבה לש תוינופצה תונידמב םא ,קפס ליטהל התא
 ...םיריכש־םילעופ לש גוסכ וראתל רשפאש ,גוסה לע הנמנ הייסולכואה לש ירישעה
 ־הייטנה :ןכמ הלודגו .260"םעה לש ובור בור ליכמ םידבועה דמעמ ...הילגנאב ולאו
 דע המועז אלא הניא ודובכלו ןוהה תבוטל תדבועה תושונאה לש ימצעה־לושינל
 ידיחי ירוקמ־יעבט םיסב תודבעה תשמשמ דליפקייוו לש ותעדל וליפאש ,ךכ ידכ
 לש יעצמא אלא הניא ולש תיתטישה היצאזינולוקה ולאו .תובשומה רשועל
 .םידבע םע אלו ,ןירוח־ינב םע קסע ול שי ולזמ עורל ןכש,[ע188,1161] רצב־הרזע

 לבא.,דרפסמ• םידבוע וגישה אל וגנימוד וטנאסב םינושארה םידרפסה םיבשייתמה"
 םצמטצמ היה תוחפל וא ,ןוימטל־ךלוה םנוה היה (תודבע ;ילב ,רמולכ) םידבוע ילב
 .דבלב וידי.תרזעב וב שמתשהל לוכי טרפו טרפ,לכש ,טעומ םוכס ותואל דע דלוהו

 תבשומ — םילגנאה ידיב הדסונש הנורחאה הבשומב.,עריא.הזה,רבדכ .םנמאו
 ,םירישכמ לש ,םיערז לש ,ןוה לש הלודג תומכ..ןוימטל הדרי הב — רוויר־ןווס
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 ,17 >מע /א דרכ ,םש
 .18 ׳םע ,םש

 .44 ,43 ,42 ׳מע ,םש
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 ןוהה־רבצה לש ךילהתה

 ומצעל ריאשה אל םג ןאכו :הלא לכב שמתשהל םילעופ ורסחש םושמ ,תומהב לש
 .201"אוהדידיב וב שמתשהל אוה לוכישמ ,ןוה רתוי הברה בשייתמ לכ

 ־יפאקה רוצייה־ןפואל דוסיה שמשמ המדאה ןמ םעה־ןומה לש ולושינ :וניאר
 ןיידע עקרקה לש ובורש ,הברדא ,איה תישפח הבשומ לש התוהמ ולאו .יטסילאמ
 עקרקה ןמ קלח ךופהל םיבשייתמה ןמ דחא לכ יאשר ךכ םושמו ,אוה םעה ןיינק
 וירחא אבה בשייתמה ינפב רודגיש אלב ,ישיא רוציי־יעצמאלו ולש יטרפ־ןיינקל
 ןטרסה־תלחמ לש םגו תובשומה תחירפ לש םג דוסה הבה .262והשעמכ השעי אלש
 ,רתויב הלוז עקרקהש םוקמב" .ןוהה לש ותובשייתהל ןתודגנתה — ןכותב רשא
 לבקל לוכי ,ךכב אוה הצור םא ,דחא לכש םוקמב ;םה ןירוח־ינב סדאיינב לכו
 . קלחל סחיב דואמ הרקי הדובעהש דבלב אל םש — ומצעל ץרא־תרבכ הלקנ־לע
 תתווצמ הדובע גישהל דציכ :ללכב אוה ישוקה אלא ,תרצותה ןמ לעופה לבקמש

 .263"אוהש ריחמ לכב

 הדובעה־יאנתמ דבועה לש ותדרפה המשגתנ אל ןיידע תובשומבש ךותמ
 ־םצמוצמ חטשב קר וא ,רזופמב קר המשגתנ איהש וא ,המדאה איה ,םשרושמו
 ףאו ,היישעתה ןמ תואלקחה לשי התושילת ןיידע םש המשגתנ אל םג ירה — רתויב
 קושה אובי ןכיהמ ,ןכ םאו ,תירפכה תיבה־תיישעת לש התסירה ןיידע המשגתנ אל
 דבלב יאלקח היהיש הייסולכואה ןמ קלח ךל ןיא הקירמאב" ן ןוהה ליבשב ימינפה
 םילעפמ ליבשב הדובעו ןוה םיפרצמ םהש ,םהילעבמו םידבעה ןמ ץוח — רתוי אלו
 המכב םג םיקסוע ,םתמדא תא םמצעב םידבועה ,םישפח םינקירמא .םידחוימ
 ,םהב םישמתשמ םהש ,הדובעה־ילכמו םיטיהרה ןמ םיוסמ קלח .םירחא תועוצקמ

 קושל םיאיבמו ,םהיתב תא םינוב םמצע םה תופוכת .םפוג־םהידיב ליגרכ םישענ
 ,םיגרואו םה םיווט .היהי רשאכ קוחר קושה היהיו — םה־םתוצירח תרצות תא
 .םמצע יכרצל םידגבו םיילענ םיניקתמ םג םירקמ המכבו ,תורנו ןובס םישוע

 וא ןחוטה ,חפנה ליבשב הלעמב־ינש קסע תופוכת המדאה־תדובע תשמשמ הקירמאב
 ליבשב "תושירפ לש םוחת" ןאכ ןכיה — הלאכ םינוהמת לש להק ךותב .264״ינמתה

 ? ןוהה־לעב

 אוה רזוח קר אלש ,ךכב איה יטסילאטיפאקה רוצייה לש ותראפת רקיע־־לכ
 דימת אוה רציימ םג אלא ,ריכש־לעופ ותויהל ריכשה־לעופה תא תורידתב רציימו
 וז ךרדב .ןוהה רבצה תמועל יסחי — םיריכש־םילעופ לש יסחי הייסולכוא־ףדוע
 תא םיקחוד !הנוכנה ותרגישב התקפסאו הדובעה שוקיב רבדב קוחה תא םימייקמ
 !יטסילאטיפאקה לוצינה ליבשב םיחונה םיגייס ךותל הדובע,ד־רכש לש ויתודונת
 רשפא־יאש ,ןוהה־לעבב לעופה לש תיתרבחה ותולתל הבורעה תא םינקמ ףוסבו
 ,ינידמה ןלכלכה לוכי ,ןילופורטמב ,ותיב ךותבש ,תטלחומ תולת לש סחי — הידעלב

 3 ׳םע ,׳ב ךרכ ,״הקירפאו הילגנא״ :ד ל י ם ק י י ו ו .,ג .א 261
 —המפש־תפדא היהיש ךירצ דבלב אל ,תובשייתהל דוסי תויהל לכוי עקרקהש ידכ״262

 (.125 '09 /ב ךרכ ,םש)־״.יטרםדיינקל וכפהל רשפאש ,ללכהדיינק םג אלא
 .247 '09 ,,א ךרכ ,םש ־י"

 .22 ,21 ׳םע ,םש
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 היצאזינולוקה רבדכ תינרדומה הירואיתה .25

 ינש ןיב ,רכומו הנוק ןיב ישפח הזוח לש סחיל וכפהלו־׳ופלסל ,ןברבר־למלממ הפ
 ־זורוחס לשו ׳ןאכמ ןוהדודוחס לש םילעב ינש ןיב ,םתואמצעב םיווש הרוזחנ־ילעב
 תטלחומה הייסולכואה .הז הפי םסקימ םירזגל־עדקנ תובשומב לבא .ןאכמ הדובע
 ןאכ םיאב םיבורמ םילעופ ןכש ,ןילופורטמבמ הברהב הריתי תוריהמב ןאכ הלדג
 רבשנ .ףופצ־יתלב דימת הדובעה־קוש ןכ יפ לע ףאו ,רבכ םינכומורבירגוב םלועל
 ןשיה םלועה ליטמ דחא דצמ .ותקפסאו הדובעה שוקיב רבדב קוחה םיסיסרל ןאכ
 רזוחה־רוצייה ,ינשה דצמו ;תושירפל־אמצ ,לוצינל־שש ןוה ,תוגופה אלל ,ןאכל
 םיחונ־יתלב םילושכמב לקתנ םיריכש־םילעופ םתויהל םיריכש ־םילעופ לש רידסה
 םיריכש־םילעופ לש םרוציי — ןכש־לכ אלו .םיחצונמ־יתלב םקלחבו ,רתויב
 השענ םויה לש ריכשה־לעופה !ןוהה־רבצה לא סחיב םירתוימ ,ןיינמל־םירתוימ
 ,הדובעה קושמ אוה םלענ .ומצע לש קשמב דבועו יולת־יתלב ,ןמוא וא רכיא רחמ

 ־םילעופ לש הז דימתמ לוגלג .ססשז&סטפס] הדובעה־תיבל ךליל ידכ אל— לבא
 ,םמצע ןעמל םה םידבוע ןוהה ןעמל דובעל תחתש ,םייולת־יתלב םינרצייב םיריכש

 *רזוח אוה ףא — םמצע תא םה םירישעמ ,טסילאטיפאקה ןודאה תא רישעהל תחתו

 ־תגרדש ,דבלב ,דז אלו .הדובעה־קושב םיאנתה לע ןיטולחל םרה־תעפשה עיפשמו
 דבאמ ךכ לע ףסונ .ןיסומינה־תוצירפ ידכ דע הכומנ ריכשה־לעופה לש ולוצינ
 לכ ןאכמ .שורפה ןוהה־לעבב תולתה־שגר תא םג ,תולתה־סחי םע דחי ,לעופה
 ,ץימא ךכ לכ רואית ןראתמ ,ד ל י פ ק י יוו .׳ג .א ,ונמולש־שיאש ,תולקת ןתוא

 .בלה דע עגונ ךכ לכו ץלמנ ךכ לכ

 הרידס הניאו תדמתמ הניא — לבוק אוה ךכ — הריכשה־הדובעה תקפסא
 יתלב םג אלא ,תימלוע איה המועזש דבלב אל הדובעה־תקפסא" .הקיפסמ הניאו
 התוא םיקלחמ לעופהו ןוהה־לעבש ,תרצותה הבורמש יפ לע ףא" .265"החוטב
 ...ןוה־לעב השענ ופוג אוה הרהמ דעש ,ךכ לכ לודג קלח לטונ לעופה ירה ,םהיניב

 *תויומכ רובצל םילוכי ,ליגרכ אלש ,תגלפומ הנקז דע םימי וכיראי וליפאו ,םיטעומ קר

 גהניש ,ןוהה־לעבל ול םישרמ םילעופה ןיא ןפואו םינפ םושב .266"תולודג רשוע
 ול דומעת אל ףאו .םתדובע לש רתויב־לודגה קלחה דעב םולשתה יבגל תושירפ
 הרהמ־דע .וילעופ תא םג ונוה םע דחי הפוריאמ 1תא איבמ אוהש ותמרע
 םא ,םייולת־יתלב עקרק־ילעב ...םה םישענ ;םיריכש םילעופ תויהל ...םיקסופ״ םה

 !הבעותה לדוגל וניבת אלה .267"חדובעה־קושב םימדוקה םהינובירב םירחתמ אל

 וירחתמ תא ,ולשמ ןיליקתו־ןיבטב ,הפוריאמ איבה ופוג אוה ,רשיהו בוטה ,ןוהה־לעב
 תולתה־םח־י רדעיה לע לבוק דליפקייווש ,המית ןיא בוש !ץקה ץיקה !ושפנב
 ,רמוא ל ו ו י ר מ ודימלתו .תובשומב םיריכשה־םילעופה לצא תזלתה־שגר רדעיהו

 רהוי־םילוז םידבועל הפוחד השירד" תובשומב תמייק הובגה רכשה תמחמ יכ
 אלו ,םיאנת וילע ליטהל לכוי ןוהה־לעבש ,הזכ דמעמל השירד — רתוי־םינתייצו
 הקיתע היצאזיליביצ לש תוצראב ...םילעופה תאמ ןוהה־לעב לע ולטוי םיאנתהש

 .116 ׳מע /ב ךרכ ,״הקירמאו הילגנא״ :דליפקייוו /ג .א 285
 .131 ׳םע /א דרכ ,םש 266

 .5 ׳מע ,׳ב דרכ ,םש 287
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 ןוהה־דבצה לש ךילהתה

 םיחרכומ תובשומב ;עבמ־קוח ידי־לע ןוהה־לעבב יולת ,אוה ישפח םג סא ,לעופה
 .268"םייתוכאלמ םיעצמאב וז תולת רוציל

 הייטנ" ?תובשומב וז הלקת לש התאצות ,דליפקייוו לש ותעדל ,אופיא ,המ
 ־ילעב ןיב רוצייח־יעצמא לש םלוציפ .269חמואח־שוכרו םינרציה "רוזיפל תיראבראב
 ,ןוהה לש וזכרה םע דחי ,בירחמ ,םמצע־יקשמב םידבועה ,רפסמ־ןיאל םיבורמ ןיינק
 תובורמ םינשל טשפתמה ,ותמישנ הבוראש קסע לכ .תתווצמ הדובעל סיסב לכ
 ףא ססהמ ןוהה ןיא הפוריאב .המשגה־יישקב לקתנ ,ביצי ןוה לש תועקשה שרודו
 דימת דמוע ,עפשב דימת יוצמ ,יח חיפס ול שמשמ םידבועה־דמעמש םושמ ,עגר
 .הגותו בצע אלמ רופיס ונל דסומ דליפקייוו 5 תוילאינולוקה תוצראב ולאו .ותושרל
 םש יכ ,תעדל תאזו !קרוי־וינ תנידממו הדאנאקמ.,ןוה״ילעב המכ םע היה חיסמ
 ."םירתוימ" םילעופ לש עקשימ םהירחא םיריאשמו תופוכת םירצענ הריגהה ילושחנ
 ןמוזמו ןכומ ונלש ןוהה" :רמואו דז המארדולמב םילעופה םישיאה דחא חנאנ
 אל לבא ;ןתמלשהל דע הנוגה ןמז־תפוקת תושרודה ,קסעדוולועפ המכ ליבשב היה
 איה הדיתע יכ ,הפי ונעדיש ,הדובע לש התועצמאב ולא תולועפב ליחתהל ונלוכי
 ,הלאכ םירגהמ לש םתדובעב קיזחהל לכונש ,ונייה םיחוטב ילמליא .הרהמב ונבזעל
 םינימזמ ונייה :ןכמ הלודג ן םיהובג םיריחמבו ,דימ ונליבשב םנימזהל םיחמש ונייה
 הקפסאב םיחוטב ונייהש יאנתב — ונובזעיש תוחוטב םיעדוי ונייה םא וליפא ,םתוא

 .270״ן]ל שרדיתש תע לכב השדח

 תילגנאה תואלקחה תא ,ראפ בורב ,הז לומ הז דליפקייוו גיצהו־הןשהש רחאל
 םירכיאה לש םירזופמה םיקשמהו ,ןאכמ "תתווצמה" התדובעו תיטסילאטיפאקה

 וליפא .דליאו 314—235 דנע /ב דרכ /״ובו תובשייתה לע תואצרה״ :לווירמ 268
 הלטובש ,תובשומה" :רמוא ,רחסמה־שפוח דיסח ,יראגלווה ןלכלכה ,עונצה יראנילומ

 — תישפח תדובע לש המיאתמ תומכ ידי־לע הייפבה־תדובס ופילחיש אלב ,תודבעה ןהב
 םיטושפה םילעופה יכ ,וניאר .וניניע דגנל סוי־סוי השענש הממ רפיהה ןהב לח יכ ,וניאר
 סחי לכ אלב ,רכש םהמ םישרוד ויהש דית ,םייתיישעתה קסעה־ילעב תא םילצנמ ויהש םה
 היה אל םיעטמה־ילעבש ןויכמ .תרצותה ןמ םהל עיגמה (1)31־1;16£1(בזמ6) יקוחה קלחל
 ויה בוש — רכשה־תיילע תא ןזאל לכויש ,קיפסמ ריחמ םהלש רכוסה דעב לבקל םדי־לאל
 תונוחה םצע ךותמ ךכ־רחאו ,םהיחוור ךותמ הליחת ,שרדנה םוכסה־ףדוע תא לוטיל םיצלאנ
 ידכ ,םהיקסע תא ולטיב םהמ םירחא ולאו ,בורל םיעטמ־ילעב וסרהנ וז ךרדב .םהידיב רשא
 םיכלוהודבילכ דציכ הארנש ,רתוי בטומש יאדו ...םהילע אובל דיתעה סרהה ןמ ענמהל
 ז (!יראנילומ רמ לש ותובידנ הבר המ) םנוילכב םדא־ינב לש תורוד הארנשמ ,תונוה־ירוביצ
 םירקהמ" :י ר א נ י ל ו מ) ״? ולכיו־וכלי אל הלא םגו הלא םגש ,רתוי בטומ היה אל םולכ דא
 לע ,תורבדה תרשע לע ,םהילע אהי המו !יראנילומ רמ ,יראנילומ דמ (.52,51 דנע ,״םיילכלכ
 ["6מ1:ע61)ע61161וע"] קסעה־לעב הפוריאב םא — הקפסאהו שוקיבה קוח לע ,םיאיבנהו השמ
 תא ,קסעה־לעבל ול רצקל לעופה לוכי בוש תיברעמהדדוהבו ,לעופל ול רצקל ודי־לאל שי
 יפלש ,"יקוח קלח" .ותוא והמ :ודובכ תלעממ אתוטמבו ![ןנסת4168!1בת16] יקוחה וקלה
 רמל ול גדגדמש ,גודגידה לודגו ?םוי־םוי םלשמ וניא הפוריאב ןוהה־לעב דלש דתאדוה
 "םילצנמ" םהש דע ןהב "םיטושפ" דכ לכ םילעופהש ,תובשומל ,םשל אובל ךירצ :יראנילומ
 לכבש ,הקפסאהו שוקיבה קוח תא ,הרטשמה םעטמ ,יוארכ רידסהל ידכ — ץהה־לעב תא

 .תיטאמוטוא הלועפ לעופ אוה םוקמ
 32 דנע ,׳ב דרכ ,״הקירמאו הילגנא״ :דליפקייוו 289

 .192 ,191 ׳טע ,םש 279
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 היצאזינולוקה רבדב תינרדומה הירואיתה .25

 תא ראתמ אוה .עבטמה לש ינשה דצב םג האדוה ויפמ הטלפנ — ןאכמ הקירמאב
 *תיסחי הדימב רואנו ,המזי־לעב ,יולת־יתלב ,דימא אוהש ,הקירמאב םעה־ןומה
 וזיאב ...ןצבק,(81מ136ע81נ16-מז1,6ו;611) בולע ןפחי אוה יאלקחה לעופה" הז דגנכו
 הדובעה דעב רכשה ,תודחא תושדח תובשומו הקירמא לש הנופצמ ץוח ,תרחא הנידמ
 ןיא ,..?לעופה לש םצמוצמה ומויק לע הברהב הלוע תואלקחב הקוסעה תישפחה
 ןכש ,הילגנא ירכיא לש םהיתונוזממ םיפי םהיתונוזמ תילגנא הזוחאב םיסוסש קפס
 ,איה עבט־תריזג , [116^61• מ1111<1] רבד ןיא לבא .271״םיסוסה םה םירקי םיסכנ

 .םעה־ינועו ימואל־רשוע םיהדזמ ויהיש

 רשא תיטסילאטיפאק־יטנאה ןטרסה־תלחמ תא אפרל ךירצ ,אופיא ,דציכ
 ־ןיינקל םעהדיינקמ תועקרקה לכ תא דחא די־יחמב םיכפוה ויה ילמל א ? תובשומב
 .הבשומה תא — םג הז םע דחי ךא ,ערה שרוש תא םנמא םידימשמ ויה ,טרפה

 הלשממה םעטמ ועבקיו ואובי .דחא־יחמב םיבובז ינש דוצל :איה אתוברה ירהו
 ;•יתוכאלמ ריחמ ,הקפסאו שוקיב לש קוחב יולת וניאש ,ריחמ הלותב־עקרק דעב

 חיורהל ודיב קפיס אהיש דע ריכשכ ךשוממ ןמז דובעל בשייתמה תא הפכיש אוה
 ךותמ תרבצנה ,וז ןרק .יולת־יתלב רכיא תושעילו 272ומצעל המדא תיינקל ןוממ יד
 ־לעופה ליבשב [עקרק תיינקל] יסחי רוסיא םושמ וב שיש ריחמב המדאה תריכמ
 קוחב םיעגופש ךות ,הדובעה־רכש ךותמ תטחסנה ,וז ןוממ־לש־ןרק ,רמולכ ;ריכשה
 הדימב ,ינשה דצמ ,הב שמתשהל הלשממה לע — הקפסאו שוקיב רבדב שודקה
 ,הפוריאמ לכ־ירסח תובשומה ךותל ריבעהל ידכ ,לדגתו ךלת וז ןרקש

 הריכשה־תדובעה לש שודג קוש טסילאטיפאקה ןרמ ליבשב חיטבת ךכבו
 תומלועבש בוטה הז ונמלועב םולשב ומוקמ לע לכה אובי ,השעיי ןכ םא .ולש
 . [10111) 86*3, £011ע 16 מ116זע£ <18118 16 11161116111' <168 111011 <168 !)088111168]

 ארוק ךכ — וז תינכת יפל .״תיתטישה היצאוינולוקה״ לש הלודגה המולעתה הנה
 ;הרידסו העובק אהת הדובעה תקפסאש ,חרכהה ןמ" — ןוחצנ־תעורתב דליפקייוו

 דבע ןכ־םא אלא ,ומצעל עקרק גישהל לעופ םוש לכוי אלו ליאוה ,תישאר ,ןכש
 ,ףרוצמבו רכשב עודי ןמז ודבעיש ,םירגהמה םילעופה לכ ירה ,ןוממ םשל ןכל־םדוק

 ןמ שרופה לעופ לכש םושמ ,תינשו ;םילעופ רתוי תקסעהל ןוה םירציימ ויהי
 ןרקה תא ,עקרקה תיינק םצעב ,חיטבמ אהי ,עקרק־לעב השענו הריכשה־הדובעה
 םעטמ יופכה עקרקה ריחמ .273"תובשומה ךותל םישדח הדובע־תוחוכ איבהל ליבשב
 דע הובג ,רמולכ , (51181616111!נ !•166) ״קיפסמ ריחמ״ היהיש ,ןבומכ ,ךירצ הנידמה

 .246 ,47 ׳טע ,,א ךרכ ,״הקירמאו הילגנא״ :דל י פ קי יוו .׳ג .א 271
 ,םדאהש ,ךכ לע תונוההו המדאה םוכינל תודוהל שי יכ ,םירמואו־םיפיסומ םתא" 272
 ילאודיווידניאה סוכינה ךותמ ,ךפיהל ...הסנכה ומצעל רצויו הקוסעת אצומ ,וידי אלא ול ןיאש
 םדא ובישות םא ...םהידי סא־יתלב רבד םהל ןיאש םישנא םייוצמש ,רבדה עבונ המדאה לש
 םתאשכ ,םישוע םתא ךכו .המישנל ריוא ונממ םילטונ םתא ירה ,ריוא־לדטנ ללח ךותב
 ידכ ,רשוע לכ הלוטנ תונקירב ותוא םיבישומ םתאש ,רבדה שוריפ ...עקרקה לע םיטלתשמ
 ,[267] ׳סע ,׳ג ךרכ ,״רכו תינידמ הלכלכ״ :ס נ י ל ו ק) ״.םכנוצר יפל אלא תויחל לכוי אלש

 (.ךליאו 271—268
 .192 ׳טע /ב ךרכ ,״הקירמאו הילגנא״ :דליפקייוו 273
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 ןוהה־רבצה לש ךילהתה

 ינפל ,םייולת־יתלב עקרק־ילעב תושעיהל םילעופה ינפב רדוג אהיש" ,ךכ ידכ

 עקרק־ריחמ" ותוא .274"[הריכשה הדובעה קושב] םמוקמ תא אלמל םירחא ואוביש

 ול םלשמ לעופהש ,רפוכת־דנדל (6טע116111181;10) ןיפיקע־חסונ אלא וניא "קיפסמ

 .רפכה לא ךליל תנמ לע הריכשזזדחובעה קושמ ש1רפל תושרה דעב ןוהה־לעבל

 רתוי לצנל הז לכויש ,טסילאטיפאקה ןרמ ליבשב "ןוה" רוציל אוה בייח הליחת

 הלשממהש /םוקמ־אלממ" הדובעה קושב דימעהל אוה בייח ךכ־רחאו ;םילעופ

 .טסילאטיפאקה ונודא היהש ימ ליבשב םיל־רבעמ ונובשח לע והאיבת

 םינש ךשמב השעמל המייק תילגנאה הלשממהש ,הבורמ הדימב רבדה ינייפואו

 ליבשב דחוימב דליפקייוו ידי־לע עצוהש /ינושארה רבצהה" לש הז דותמ תובורמ

 ונולשככ שממ ,ןבומכ ,היה ריפחמ ןולשכהו .תוילאינולוקה תוצראב שומישה

 ןמ הטס הריגהה םרזש אלא רבד לש ופוס היה אלו .ליפ יפל םיקנבה־קוח לש

 רוצייה לש ותומדקתה .דאב םייתניב .תירבה־תוצרא לא הנפו תויטירבה תובשומה

 ותפורתו — הלשממה לש רבוגה הצחלב התיה הכורכש ,הפוריאב יטסילאטיפאקה

 ,דימתמהו ריבכה ישונאה םרזה ,דחא דצמ .ןיטולחל תרתוימ התשענ דליפקייוו לש

 תוצרא לש ןחרזמב. םיביצי םיעקשימ ריאשמ ,תירבה תוצראל הנש־הנש ףטושה

 הדובעה־קוש ליבשב םדא־ינב ןאכ טלופ הפוריאמ הריגהה לושחנ ןכש ,תירבה

 תוצרא לש] ברעמה לא םתוא ףורגל ינשה הריגהה־לושחנ לכוישמ ,הבודמ תוריהמב

 ,םוצע ימואל בוח אב הקירמאב םיחרזאה־תמחלמ לש היתובקעב ,ינשה דצמ .[תירבה

 רסמנ !תולפשבשדדלפש תיסנאניפ היטארקוטסירא הדלונ * םיסמ לש ץחל אליממו

 ליבשב םלצנל ידכ םיירוביצה תועקרקה ןמ םוצע קלח תורספס־תורבח ידיל הנתמב

 לש רתויב ריהמה זכרהה לח :רוציקב — הלאב אצויכו ,תורכמ ,לזרב־תוליסמ

 .םירגהמ־םילעופ ליבשב דועיה־ץרא שמשל הלודגה הקילבופרה הקספ ךכו .ןוהה

 הדובעה־רכש תדרוה םג םא ,קנע־תועיספב המידק םש עסופ יטסילאטיפאקה רוצייה

 התוא .הפוריאב הניקתה המרל דרילמ ןיידע תוקוחר ריכשה־לעופה לש והולתו

 הקליח תילגנאה הלשממהש ,תובשומב רוב־תומדא לש הריפחמ זובזבדוקולח

 התוא הנגמ דליפקייוו וליפאש זובזב־תקולח התוא !םיטסילאטיפאקלו םיליצאל

 ,הקיפסמ הדימב "יסחי הייסולכוא־ףדוע" הרציש איה - ,ךכ־לכ הריתי המעטהב

 בהזה־תורכמ לא םירהונה ,םישנאה םרז אב םג ןאכש ,275הילארטסואב דוחיב

 וליפא הילגנאמ תורוחסה־אובי הרחתמש ,תורחתה הלח םג ןאכו ,(001(!<118211128)

 רוטיק־תיינא לכ טעמכש ,ךכ ידיל םירבדה ועיגהו .רתויב ריעזה ןמואב

 — הילארטסואבש הדובעה־קושב שדוג לע בויא־תרושב התא האיבמ ראוד־תאשונ

 תונזה םש תחרופ תומוקמ המכבו — ״81111:0£ !110 11811־3113,ה1ג1ג011ע-1מ3נל]£61;״

 .ןודנולבש טקראמייהב החיכשה ,תוצירפ התואב

 .45 ׳טע םש ,274

 םיחונ םיקוח ,ןבומכ ,האיצוה בוש ,המצעל תקקוחמ הילארטסוא התשענשמ 275
 .בוש־אלל םילגנאה ידי־לע רבכ עצובש ,המדאה־זובזיב םדעב בכיע ךא !םיבשייתמל

 :איה ,הילא ףאוש 1862 תנשמ שדחה עקרקה־קוחש ,רתויב־הבושחהו הנושארה הרטמה״

 ,י פ א ד /ג דבוכמה תאמ ,הירוטקיומ עקרקה־קוה") ".םעה תובשייתהל תוריתי תולקה רוציל
 (.[3 ׳מע] ,1862 ןודנול ״.םיירוביצ תועקרקל רטסינימ
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 היצאזינולוקה רבדב תינרדומה הירואיתה .25

 דוהיב ונתוא ןיינעמה .תובשומה לש ןבצמב ןאכ םיקסוע ונא ןיא ירה ,םלואו
 — המולעתה תא שדחה םלועב התליג ןשיה םלועה ןמ תינידמה הלכלכהש ,אוה

 רבצה־ןפואו יטסילאטיפאק רוציי־ןפוא :רומאל — תולוק־ילוקב ךכ לע הזירכהו
 ונברוח אוה םהל םדוק־יאנת ,יטסילאטיפאק יטרפ־ןיינק םג ןכבו ,יטסילאטיפאק

 .לעופה לש ולושינ ,רמולכ ,תימצע הדובע לע דסוימה יטרפה־ןיינקה לש



 תופסות



 סלגגא דיידירפ
 *"לאטיפאקה"

1 
 תעדונ אהתש ,רפס רואל־אצי אל םלועב םילעופו םיטסילאטיפאק תויה ימי לכ
 —הדובעהו ןוהה ןיבש סחיה .ונינפלש רפסל תעדונה וזכ םילעופה ליבשב תובישח ול

 הנושארה םעפב חתונ ןאכ — םויכ ונלש הרבחה־תטיש לכ תבבוס וילעש ,ריצ ותוא
 .ןאצמת דבלב ינמרג לצא קרש ,תופירחבו תונקיידב רבדה השענו ,יעדמ חותינ

 — וראשיי ךרע־ירקיו םה ךרע־ירקי היירופ ,ןומיס־ןס ,ןאוא לש םירוביחהש ,יאדו

 התא הנממש ,הגספה לא עיגהלו״ליפעהל תוכזה ול הדעונש אוה ינמרג שיא ,ךא
 ותוריהב לכב ,ותומילשב ךינפל חותפ םיינרדומה הרבחה־יסחי לש םוחתה תא האור
 וילגרש ,לכתסמה ינפל םירהה־תודרומב ףונח־תוארמ םיחותפש ומכ .,ותופיקשו

 .דתויב־םרה ףכה לע תודמוע

 לכל הדימו רשוע לכ רוקמ איה הדובעה :ונתדמלמ ןאכ דע תינידמה הלכלכה
 םג םהל עדונ ,הדובע־ןמז ותואב הלע םרוצייש ,םיצפח ינש — ןאכמו ,םיכרעה
 ,אוה חרכה ירה ,ןיפילחל םינתינ םיווש םיכרע קר עצוממבש ןויכמו !ךרע ותוא

 ,תינידמה הלכלכה וגתדמלמ הז םע ךא .ידדהא םיפלחתמ םג ויהי םיצפח ינש םתואש

 ,ןוה ותוא יכ ;ווה םשב ותוא הנכמ איהש ,תרבצומ הדובע לש דחא גוס םייק יכ
 יפ היחה הדובעה לש תויביטקודורפה תא ריבגמ ,וב םילולכה רזעהדוורוקמ חוכב
 .חבש וא חויר הנוכמה ,םיוסמ םוליש ומצעל אוה עבות ןכ ללגבו ,ףלא יפו האמ

 ,התמה הדובעה לש םיחנרה :ןלהלכ אוה תואיצמב םירבדה בצמ יכ ,םיעדוי ונלוכ

 *םימצעתמ םיטסילאטיפאקה לש תונוחה ,םתומכב רתויו רתוי םילוע ,תרבצומה

 םילעופה ןומה ,הדמתהב תחופו ךלוה היחה הדובעה רכש ולאו ;רתויו־רתוי םירבוגו
 דציכ ,רתויו רתוי לדלדימו ךלוה ,וניינמב ברו ךלוה דבלב הדובעה רכש לע םייחה
 םא ,חויר ראשיי ןוהה־לעב לש וידיבש ,רבדה רשפא דציכ י וז הריתס בשייל
 ? תרצותה לע ףיסומ אוה ותואש ,הדובעה לש הכרע אולמ דעב הרומת לבקמ לעופה

 דצה ןמ .ןיפילח ידיל םיעיגמ םיווש םיכרע קרש ינפמ ,ןידה היהי ךכש ךירצ ירהו
 אולמ תא לבקי לעופהש רשפא דציכ ;םיווש םיכרע ופלחתיש ,רשפא דציכ :ינשה
 תקלחתמ ,םיבר םינלכלכ םידומש יפכ ,תרצות התוא םא — ותרצות לש הכרע
 !תוצע־תדבוא איהו וז הריתס יגפל תדמוע ןאכ־דע הלכלכה ? ןוהה־לעב ןיבו וניב

 'ירקבמ וליפאו .םולכ אלו תורמוא ןניאש תוכובנ תורמא ,תמגמגמ וא ,תבתוכ איה

 לש תכרעמה) .1868 סראמב 28יו 21*מ (גיצפייל)"יטארקומדר ןרערבש״ב עיפוהש ,רמאמ *
 (.ל .א, .ונ ש״ע ןוכמה



 תופסות

 םצע תא טילבהלמ רתוי תושעל םדי־לאל היה אל ןאכ־דע םיטסילאיצוסה הלכלכה
 בקע ףוס־ףוסו ,וישכע םקראמ אבש דע ,שיא םוש עדי אל הרתפל ךא ;הריתסה

 .לכה ריהבהו ףשח ךכבו ,ותדיל־םוקמל דע חוירה לש ותווהתה ךילהת רחא
 ,הטושפה הדבועה אצומ־תדוקנ ול תשמשמ ,ןוהה גשומ תא חתפל םקראמ אבשמ
 םנוממ דעב :ןיפילח ידי־לע םנוה תא םיכרעשמ ןוהה־ילעבש ,תטלבתמהו העודיה
 :לשמל .םהל ולעשמ ןוממ רתויב ןתוא םירכומ םה ךכ רחאו ,תורוחס םה םינוק
 ןכבו ,רלאט 1100־ב הרכומו רזוח אוהו ,רלאט 1000־ב הנתוכ הנוק ןוה־לעב
 — םדוקה ןוהה לע ,רלאט 100 לש רועישב ,תפסות התוא .רלאט 100 אוה ״חיוורמ״
 םינלכלכה־תחנה יפל ן ךרע־ףדוע ותוא עבונ ןכיהמ .ךרע־ףדוע םקראמ יפב היורק
 הירואיתה םוחתב הנוכנ הכלה םג וזו ,םיווש םיכרע אלא ןיפילח ידיל םיאב םניא

 תקפסא ידכ םהב אהי בוש הרכממו הנתוכ לש הקימש ,אופיא ,רשפא־יא .תטשפומה
 ,ףסכ־שורג םישולשל ףסכ־רלאט טורפתו אובת םא ,ךכ ןיאש םשכ ,ךרעה־ףדוע
 םדא רשעיי אל ולא תולועפ ידי־לע ;ףסכה־רלאטב הלא טרפ־תועבטמ ףילחת בושו
 ־ירכומש ,ךכ ךותמ עבונ אהי ךרעה־ףדועש ,רשפא־יא הדימ התואב ךא .ינעיי אלו
 — ןכרעמ הטמל ןתוא ונקי תורוחסה־ינוקש וא ,ןכרעמ הלעמל ןתוא ורכמי תורוחסה
 ידיל םירבדה ועיגי ןכבו ,רכומ םעפו הנוק םעפ תופילח שמשמ דחא לכש םושמ
 הלא ונוי םירכומהו םינוקהש ךותמ ךרעה־ףדוע אב אהיש ,ןכתיי אל ףאו .ןוזיא
 קלחל ידכ אלא ,ךרע־ףדוע וא שדח ךרע רוציל ידכ ךכב ןיאש םושמ — הלא תא
 ןוהה־לעבש המ תורמל :ןכ־יפ־לע־ףאו .וילעב ןיב תרחא הקולח םייקה ןוהה תא
 ךרע רתוי ןאכמ באוש אוה ירה — ןכדע יפל ןרכומו ןכרע יפל תורוחסה תא הנוק

 ןרבדה שחרתי דציכ .עיקשהשמ
 עדונש ,תחא הרוחס תורוחסה־קושב ןוהה־לעב אצומ ונימי לש הרבחה־יאנתב
 ןרע תריצי תשמשמ ,שדח ךרעל רוקמ תשמשמ התכירצש ,ונימב־דחוימ ביט הל

 .הדובעה־חוכ — איה הרוחס התואו ;שדח
 הדובעה ידי־לע דדמנ הרוחס לכ לש הכרע ןהדובעהדדוכ לש וכרע והמ
 ןכו ומויקלש ,יחה לעופה לש ותומדב םייקתמ הדובעהדווכ .התנקתהל השורדה
 קוקז — ותומ ירחא םג הדובעהדדוכ לש ותדמתה תא חיטבתש ,ותחפשמ תקזחהל
 לש םרוצייל שורדה הדובעה־ךמז :עמשמ .היחמ־יעצמא לש תמיוסמ תומכל אוה
 םלשמ ןוהה־לעב .הדובעהדדוכ לש וכרע תא גציימה אוה — היחמ־יעצמא םתוא
 דע .עובשל לעופה תדובעב שומישה תא הנוק אוה ןכ תרומתו ,עובש לכב הז ךרע

 .הדובעה־חוכ לש וכרעל עגונב ונירבדל םינלכלכה םינודאה ,ךרעב ,ומיכסי ןאכ
 לעופהו םיוסמ ןמז רובעי .הדובעל ולעופ תא דימעמו ןוהה־לעב אב וישכע
 יעובשה רכשה יכ ,חיננ .יעובשה ורכשב גצוימ היהש ,הדובע לש רועיש ותוא קפסי
 ,׳ב םויב ותדובעב ליחתהש לעופה ,ןכ םא ;הדובע־ימי השולש גציימ דחא לעופ לש
 .רכשה םולשת לש וכרע אולמ תא ןוהה־־לעבל ול ריזחהל ברעב ׳ד םויב קיפסה

 ותדובע תא הנק ןוהה־לעב .אל םינפ םושב ?דובעלמ וישכע קסופ אהי םולכ
 ותוא .םינורחאה עובשה־תומי תשולשב םג דובעלו ףיסוהל בייח לעופהו ,עובשל
 שמשמש אוה הרכש תרזחהל שורדה ןמזה ןמ הלעמל לעופה דבועש,,הדובע־ףדוע

 .הדמתהב תכלוהו־תרבוג הדימב ןוהה תחיפתל ,חוירל ,ןרעה־ףדועל רוקמ
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 לש .ד־זוכעב בוש ריזחמ לעופהש ,וז החנהב תורידש אלא ןאכ ץא :ורמאי לאו
 ־לעב ןעמל םירתונה םימיה תשולש דבוע אוהשו ,לביקש רכשה תא םימי תשולש
 ינשל וא ,רכשה תא ריזחהל ידכ ,םימי השולשל אקוד ךירצ אוה םא :יאדו .ןוהה
 ,אוה רקיעה ךא .תוביסנה יפל הנתשמ הז ןמזו ,ןאכ ךהרנייה — העבראל וא םימי

 הז רבדו ;םולשת־אלל הדובע םג אלא ,םולשתב הדובע קר אל טח1ם ןוהה־לעבש
 ןמזל ,לעופה ןמ טוחסל לכוי אל ןוהה־לעבש םויב ירהש ,תורירש־לשדדחנה וניא

 — רכשה םולשתב ול םלשמ אוה הדעבש ,דבלב הדובע לש רועיש ותוא אלא ,ךורא

 .לזאזעל ךליו הפקתי ולש חוירה לכש םושמ ,ותנדס תא רוגסל ךירצ אהי םויב־וכ

 ־לעב לש וחוורש) ךרעה־ףדוע לש )תווהתה .תוריתס ןתוא לכל ןורתפה הנה
 .הכרצ־לכ תיעבט ףאו ונינפל איה הרורב התע — (ונמיה בושח קלח הווהמ ןוהה

 הממ הברהב אוה תוחפ הז ךרע לבא ,הדובעהדווכ לש וכרע תא םימלשמ :יאדו
 ־אלל הדובעה — םהיניבש שרפההו !הדובעה־חוכ ךותמ טוחסל ןוהה־לעב עדויש

 דמעמ לש :קויד רתיב ,וא ,טסילאטיפאקה לש וקלח תא הווהמש אוה — םולשת
 ךותמ הנתוכה־רחוס וטחס ל״נה המגודבש ,חויר ותוא וליפא ,ןכש .םיטסילאטיפאקה
 הדובעמ בכרומ אהיש חרכהה ןמ — הנתוכה־יריחמ םייתניב ולע אל םא — ותנתוכ
 שיש ,הנתוכ,ד־ןתשרחל [ותרוחס תא] רוכמי רחוס ותואש ,חרכהה ןמ .םולשת־אלל
 הווה !ומצעל חבש םג אלא ,רלאט 100 םתוא קר אל ,ורצות ךותמ טוחסל ודי־לאל
 .וסיכ ךותל לשלישש ,םולשת־אלל הדובעב רחוסה םע קלחתמ ןתשרחה :רמוא
 םידבוע־אלה םירבחה לכ תא תמייקמש איה םולשת־אלל הדובע התוא ,ללכבו
 המכ דע — הליהקלו הנידמל םיסמה תא םימלשמ הדובע התוא ךותמ .הרבחבש
 ידיל תויעקרקה תוטנרה תא םימלשמ !םיטסילאטיפאקה־דמעמב וב םיעגופ וללהש

 .םייקה יתרבחה בצמה לכ ססבתמ הילע .רכו עקרקה־ילעב

 םולשת־אלל הדובעה יכ ,חינהל הצרנ םא ,הלפת החנה וז אהת :ינשה דצה ןמ
 'םילעופו ןאכמ ןוה־ילעב — רוצייב םיקסועשכ ,םימייקה םיאנתב אלא התווהתנ אל

 ־אלל הדובע עצבל אכודמה דמעמה היה בייח םינמזה לכב .הברדא .ןאכמ םיריכש
 ,הדובעה־ןוגריאב תטלשה הרוצה .דתיה תודבעהש ,הכורא הפוקת התוא לכב .םולשת

 ןידה אוהו .היחמ־יעצמא תרוצב םהל רזחוהשמ רתוי הברה דובעל םידבעה וצלאנ
 אלא דוע אלו !תורכיאה לש הירגנאה־תדובע לוטיבל דע ,תותימצ לש רטשמב
 ליבשב רכיאה דבועש ,ןמזה ןיבש שרפהה ,תוישחומ ידכ דע ,טלבתמו רקדזמ ןאכש
 ,הנורחאה ,וז הדובע ירהש — הזוחאה־לעב ליבשב הדובעה־ףדוע ןיבל ,אוהדתייחמ

 !הראשנ רבדה לש ותוהמ ךא ,הרוצה התנתשנ וישכע .הנושארה ןמ דרפנב תעצובמ

 ,לעופה סונא ,רוצייה־יעצמא לע ןילופונומ ודיב קיזחמ הרבחה ןמ קלחש" ןמז־לכו

 ףדוע ןתילו ולשרמויקל שורדה הדובעה־ןמז לע ףיסוהל ,דבעושמ םאו ןירוח־ןב םא
 ".רוצייה־יעצמא תא ודיב קיזחמש ימ ליבשב היחמ־יעצמא רצייל ידכ הדובע־ןמז לש

 (.188 ׳מע ,סקראמ)
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 הדובע עצבמ ןוהה־לעב ידי־לע קסעומה לעופ לכ יכ ,וניאר םדוקה רמאמב
 ,הערפמב ול ןתנ ןוהה־לעבש רכשה תא אוה ריזחמ ותדובעךמזמ קלחב :הלופכ

 ־ףיסוהל וילע ךכ־דחא ךא .תיחרכהה הדובעה סקדאמ יפב יורק הדובעה לש הז קלחו



 תופסות

 קלח חורהמ חוירהש ,ךר ע ה ־ףדוע תא ןוהה־לעב ליבשב אוה רציימ הז ןמזבו ,דובעלו
 .הדובעה־ףדוע ארקנ הדובעה לש הז קלח .ונממ בושח

 השולשו ,ורכש תרזחה םשל עובשב םימי השולש דבוע לעופה יכ ,ונא םיחינמ
 ־םיתש איה הדובעה םא :רהא־ןושל .ןוהה־לעב ליבשב ךרעה־ףדוע רוציי םשל םימי
 אוה תועש ששו ,ורכש ליבשב םויב תועש שש דבוע והירה ,םויל תועש הרשע
 וליפאו ,םימי השש אלא טוחסל לכות אל עובשה ןמ .ךרע־ףדוע רצייל ידכ דבוע
 ,הנומש ,שש טוחסל רשפא םויו םוי לכמ לבא !םימי העבש — ׳א םוי םג ףרצת םא
 ול רכמ לעופה .ךכמ רתוי וליפאו ,הדובעדוועש הרשע־שמח ,הרשע־םיתש ,רשע
 הנומש ?והמ הדובע־םוי ,ךא .םלש הדובע־םוי ,ימויה ורכש.תרומת ,ןוהה־לעבל

 ך הרשע־הנומש וא- ,תועש
 לככ .תורשפאה הצק דע הדובעה־םוי תא וכיראיש ,ךכב ןוהה־לעבל ול ןיינע
 יכ ,ןוכנ שגרב לעופה שיגרמ .ךרע־ףדוע רתוי רציימ אוה ןכ ,רתוי ךורא אוהש
 ,הדובעה־רכש תרזחהל שורדה ןמ הלעמל ,דובעל־ףיסומ אוהש הדובעדועש לכ
 ךורא ןמז דובעל — עמשמ המ ,תוזהל וילע ורשבבו־ופוגב !ןידכ־אלש ונמיה תלזגנ
 לש תודחא תועשל ,ותואירב ןעמל — לעופה ,ועצב ןעמל םחלנ ןוהה־לעב .ידמ
 הנישו הדובעל ץוחמ — תרחא ךרדב םג םדאכ ותוליעפ םייקל לכויש ,םויב החונמ
 םיטסילאטיפאקה לש בוטה םנוצרב ;רקיע־לכ יולת■ הז ןיא :ריענ ,בגא .הליכאו
 הפוכ אהת תורחתהה ןכש ,ואל וא הז קבאמב םמצע ףתשל וצרי םא ,םידיחיה

 ־ןמז ולצא םג גיהניו וירבחל ףרטציש ,םהיניבש רתויב־יפורטנאליפה תא וליפא
 .םלצא הדובעה־ןמזכ הדובע

 העפוה ישפחה לעופה עיפוהש העשמ ךשמנ הדובעה־םוי תעיבקל קבאמה
 !תרוסמה יפל םינוש הדובע־ימי םיטלוש םינוש תועוצקמב .הלא ונימי דעו תירוטסיה

 ־םוי עבוק קוחהש ,םוקמב קר .תורידנ םיתעל אלא םתוא םימייקמ ןיא השעמל ךא
 הזכ .ןיקת הדובע־םוי םייקש ,תמאב רמול ןתינ םש קר — ומויק לע חקפמו הדובע
 ־םוי ןאכ עבקנ .דבלב הילגנאבש םייתיישעתה תוזוחמב קר טעמכ ,ןאכ דע ,בצמה

 (תבש ברעב תועש 11/% ,עובשה־תומי תשמחב תועש 10ג/2) תועש רשע לש- הדובע
 םירבגה ןיאש ןויכו !18 דע 13 ליגמ םירענ ליבשבו םיליגה לכמ םישנ ליבשב
 רשע לש הדובעה־םוי לח םהילע םגש ירה ,ל״נה לש םתרזע אלב דובעל םילוכי
 ךשמב םתדמתה ידי־לע םילגנאה תשורחה־ילעופ םמצעל ושבכ הז קוח .תועש
 שפוח ידי־לע !םינתשרחה םע ,רתויב־ינשקע ,רתויב־זע קבאמב תובר םינש
 רשא םיגוליפה לש זירז לוצינ ידי־לע ןכו ,הפיסאלו היצילאוקל תוכזה ,תונותעח
 ילעופ ליבשב [?3113(1111111] השודק־לש־ןגמ השענ אוה .ופוג טלושה דמעמה ךותב
 הנשבו ,םילודגה .דיישעתה־יפנע לכב רתויו רתוי טשפתנו ךלה אוה !הילגנא
 .םידליו םישנ םהב םיקסעומש הלא לכב תוחפל ,תועוצקמה לכב טעמכ — הרבעש
 ונינפלש רוביחה ליכמ — הילגנאב הדובעה־םוי לש הזה יקוחה רדסהה תודלות לע
 ןודל אוה םג ךרטצי אובל־דיתעה "ינמרג־ןופצה גאטסכיירה" .רתויב־טרופמ רמוח
 םוש יכ ,ונחטבומ .תשורחה־יתבב הדובעה תוסיווב םג אליממו ,יעוצקמה רדסהב
 ןוידל שגי אל ,םתריחב תא חיטבהל וחילצה םינמרגה םילעופהש ,םיריצה ןמ ריצ

 שיו. ,סקראמ לש ורפסב המילש תואיקב הליחת ומצעל הנקיש אלב ,קוח ותואב
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 ןאכ םיחונ םיטילשה תודמעמה ךותבש םיגוליפה .הברהו הברה גישהל תורשפא
 הפוכ תיללכה הריחבה תוכזש םושמ ,הילגנאב םעפ ויהשמ םילעופה ליבשב רתוי
 ולאכ תוביסנב .םילעופה לש םדסח ירחא םירזחמ ויהיש ,םיטילשה תודמעמה תא
 ועדיי םא — המצעמ םיווהמ ןוידאטלורפה לש םיגיצנ השימח וא העברא ירה

 המ — םירומא םירבדה המב וניביו הגושארבו־שארב ועדיי םא ,םתדמעב שמתשהל
 ןמוזמו־ןכומ םקראמ לש ורפס םהל איבמ ךכל רמוחה תאו .םיעדוי םינגרובה ןיאש

 .שומישל

 ןיינע רתוי םהל עדונש ,דואמ םיאנ ,םיפסונ םירקחמ תרדס לע ונא םיחסופ
 לש ותריבצב וא ,רבצהב קסועה ,םויסבש־קרפה לע קר דומעל תנמ לע ,יטרואית

 ,יטסילאטיפאקה רוצייה־ןפוא יכ ,הנושארה םעפה וז ,ונדמלל אב הז קרפ .ןוהה

 אוהש קר אל ,ןאכמ םיריכשרכילעופו ןאכמ ןוה־־ילעב ידי־לע עצובמה הז .א ג
 -וב רציימו־רזוח םג אוה אלא ,טסילאטיפאקה לש ונוה תא הדמתהב רציימו־רזוח

 דימתו ,םימייק ויהיש ,שארמ חטבוה וז ךרדב !םילעופה לש םתוינע תא ןמזב
 לשו םלגה־ירצות לכ לש ,היחמה־יעצמא לכ לש ןיינק־ילעב םהש ןוה־ילעב ,שדחמ
 לש םילודג םינומה םימייק ויהי — ינשה דצמו ;ןאכמ ,הדובעה־ירישכמ לכ
 לש תומכ דעב הלא ןוה־ילעבל םתדובעדזוכ תא רוכמל םיסונא םהש ,םילעופ
 בצמב םמייקל ישוקב אלא הקיפסמ איה ןיא רתויב בוטה הרקמבש ,היחמ־יעצמא
 דבלב אל ןוהה ךא .הדובעל־םירשכ םיראטלורפ לש שדח רוד לדגלו הדובעל־רשכ
 הברתמ םג ךכבו — הדמתהב םצעתמו הברתמ אוה :ומצע רציימו־רזוח אוהש
 ־רזוח ופוג אוהש םשכו .ןיינק־ירסוחמ םילעופ לש דמעמה לע ונוטלש םצעתמו
 יטסילאטיפאקה רוצייה־ןפוא רציימו־רזוח ןכ ,רתויו רתוי לדגומ הדימ־הנקב רצייתמו
 לדגומ הדימ־הנקב םעפה ףאו — ןיינק־ירסוחמ םילעופ לש דמעמה תא ינרדומה
 ־סחי תא רציימו־רזוח [ןוהה לש] רבצהוו" .תודימתב לדגו־ךלוה ןיינמב ,הדמתהב

 בטוקה לע ,רתוי־םילודג ןוה־ילעב וא ,ןוה־ילעב רתוי :בחרומ הדימ־הנקב ןוהה
 לש ולודיג אוה ןוהה־ובצת :ןאכמ ...ינשה בטוקה לע םידיכש־םילעופ רתוי ;דחאה
 ,תונוכמה־ןונגנמ לש ותומדקתה םעש ןויכמ ,ךא .(505 ,504 ׳מע) ״ןויואטלורפה

 ןיקתהל ידכ ,םילעופ תוחפו תוחפ דימת םישרדנ ,׳ובו תואלקחה לש הריופיש םע
 ,םירתוימל םילעופ תכיפה התוא .א .ז ,רופיש ותואש ןויכמ ;םירצות לש הלש תומכ

 םילעופ םתואב ,םהב ,אופיא ,השענ המ — לדגה ןוהה ןמ וליפא רתוי רהמ לדג
 לש םיתעבו ,יתיישעת םיאולימ־ליח םיווהמ םה ?תודימתב ךלוהו־לדג םניינמש
 םיקסעומ םהו ,הכרעמ הטמל םתדובע דעב םהל םימלשמ םינוניבו םיער םיקסע
 ז םיינעב ירוביצה לופיטה [תוריש] לע הסמעמל םילפונ םהש וא ,רדסומ־יתלב קוסיע

 דתול לוכי םיטסילאטיפאקה דמעמ ןיא םיקסעב תדחוימ תוררועתה לש םיתעב ךא
 דעונ תוביסנה לכב םלואו — ;תוישחומ ידכ דע הילגנאב רבדה חכוהש יפכ ,םהילע
 קוסיע םיקסעומה םילעופה לש םתודגנתה חוכ תא רובשיש ,ךכל םיאולימ־־ליח ותוא
 רשועה ולדגיש לככ" .םתדובע־רכש לש ךומנה רועישה תא םייקיו־דימתישו ןיקת
 םיאולימה־ליח לש יסחיה לדוגה ...יתיישעתה םיאולימה־ליח לדגי ןכ ...יתרבחה
 סחיב הז םיאולימ־ליח לדגיש לככ םלואו .רשועה תוחוכ תיילע םע הלוע יתיישעתה
 ,שבוגמה הייסולכואה־ףדוע רתוי־ינומה לודיג לדגי ןכ ,ליעפה םידבועה־ליחל



 תופסומ

 תבכש לדגתש לככ :הנורחאלו .ותדובע ידוסי לא רופה סחיב תדמוע ותקוצמש
 והז .תימשרה תולדה לדגת ןכ — יתיישעתה םיאולימה ליח לדגיש לככו ,״םיינעה

 (.531 ׳מע) ״.יטסילאטיפאקה רבצהה לש יללכה ,טלחומה קוחה

 ,תינרדומה ,תיטסילאטיפאקה הרבחה־תטיש לש דוסיה־יקוחמ םידחא הנה
 אלו םהיתושפנל ורמשיי םיימשרה םינלכלכהו — תינדפק תיעדמ החכוה וחכוהש
 םינפ םושב ז לכה רמאנ דכב םולכ ,דא .םירבדה תא רותסל תוסנל וליפא וזיעי
 ,יטסילאטיפאקה רוצייה לש תוערה תולקתה תא תופירחב סקראמ שיגדמש םשכ .אל
 חתפל ידכ ,הב היה חרכה תיתרבח הרוצ התוא יכ ,תוריהבב ונדמלמ אוה ךכ שממ
 וב שיש בלש — ןוילע־בלשל םתולעהלו הרבחה לש םייביטקודורפה תוחוכה תא
 .הרבחה ינב לכ ליבשב הנש תוחתפתה ,םדאל ול־היואר תוחתפתה לש תורשפאה ןמ
 ־יפאקה רוצייה קר .ךכל עיגהל ולכויש ,ידמ תולד ויה תומדוקה הרבחה־תורוצ לכ
 םישרדנה ,םייביטקודורפה תוחוכה ,תאו רשועה־תורוקמ תא רצויש אוה יטסילאט
 דמעמ ותוא ,םיאכודמה םילעופה ינומה תומדב ,םג רצוי אוה ןמזב־וב ךא !ךכל
 תוחוכבו רשועה־תורוקמב שומישה יכ ,עובתל רתויו רתוי סונא אהיש ,יתרבח
 לש דמעמל ,םויכ גוהנכ ,אלו — הלוכ הרבחל חטבומ אהי וללה םייביטקודורפה

 .דבלב ןילופונומ־ילעב
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 םלגנא וירדירפו סקראמ לראק
 "לאטיפאקה" רבדב תורגא

 םלגנא לא סקראמ
 1867 ינויב 22

 ,יביבח דרפ
 [83*18131^1011] ךחור־תחנ .ךתעד וחינה תוגוילגה 4 יכ ,הלקת ינא [...]

 ךכ לע רמול לולע םלועהש ,[3מג^1גנ11£] רבד לכמ רתוי יל הבושח הכ דע
 [031:1)1100168] יתוילחג תא רוכזת תונגרובהש הווקא ,ןפוא לכב . [0133׳■ 837 0£ !*כ

 יכ ,ךל עודי ירה :השדה המגוד הגה !םתוריזח הלודג המ ,הארו אצ .הייח ימי לכ
 תא הכישמה [ 0111111 111ת1ק1ס\זת10111001111מ1881011] םידלי תקסעהל הדעלה

 "ושנענ" דימ ,1863 תנשב ,ןושארה ,הלש ןובשחו־ןידה עיפוהשמ .םינש 5 התלועפ

 ־אטנמאלראפה הנועה תליחתב םינכה םירוטה לש ןוירטסינימה .םימשאנה םיפנעה
 ־ [1116 זי:6©1>111£ ^׳1110\\׳] תוכבךולא ותוא ,לופלוו [ק61•] ידי~לע — תיר
 הדימ־הנקב םג םא ,הדעוה לש היתועצה לכ ולבקתנ היפלש ,[8111] קוח־תעצה
 תכתמה־ינתשרח םהיניב ,ןישנועל ויה םייופצש ,םיקיר־םיזחופ םתוא .דואמ ןטקומ
 .וקחשו םיפנוטמ ובשי םלוכ — ״תיתיבה הדובעה״ לש תוקולעה םג דוחיבו ,םילודגה

 — תמדוקה !השדח הריקח — םיעבותו טנמאלראפל השקב־בתכ םה םישיגמ וישכע

 תעלוב אהת םינוקיתה־קוח תעצהש ,אוה םנובשח רקיע לכ !םינפ־אושמ םושמ הב היה
 תא] רבדה תא חירבהלו־ריבעהל היהי רשפא ךכו ,להקה לש ובל־תמושת לכ תא
 תבשנמ ןמזב־ובש דועב ,הפ הצופ ןיאו [ע!•!^^!^] הענצבו תומיענב [םתשקב
 ־םינידבש רתויב־עורגה . [11־3(168׳ 111110118] תויעוצקמה תודוגאה דגנ הער חור
 :עמשמ .םפוג םיזחופ םתוא םידיעמש .תויודעה ןה — ["מ6ן>01־1;8״נ תונובשחו

 ,ובאש" ,והז אקוד לבא *דחא שוריפ אלא הל ןיא השדח הריקחש ,וללה םיעדוי
 ,וברשאל !םינש 5 דועב ,לוצינה־ךשמהל שדח דעומ — ״וב םיצור ,םינגרובה
 לש הגונעה םתמיזמ תא לכסל ,"לאנויצאנרטביא״ב יתדמע. םע ,תורשפאה יל תנתינ
 לוטיבב רבודמ .ללכה־ןמ־תאצוי תובישח הז ןיינעל ול תעדונו .ןיפיצחד יבלכ ינה
 םירבגה םילעופה הז ללכב וללכנ אלו — םדא־ינב ינוילימ 1*4 לש םירוסיה־רוקמ

 ! [3,(11111:1מ316 \\ז01־1£111£1מ611] םירגלבמה

 — יתכלה אל ףאו ךתצע רחא יתכלה ירה ,ךרעה־תווצ לש חותינל עגונש המ

 יעו וב ,חפסנ יתרביח .1 :רמולכ .וז הניחבמ םג הקיטקלאיד לש גהנמ יתגהנ ךכו
 !רשפאה לככ יקדרד־דמלמ לש חסונבו רשפאה לככ תוטשפב ןיינע ותוא לע הצרמ
 ,רכו םיפיעס יפל ,ךתצעל םאתהב ,טפשמ לכ יתקליח םירבדה תומדקתה םע .2
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 תופסות

 וילעש /,יטקלאיד־אלה" ארוקל ינא רמוא המדקהב ולאו .*ןהלשמ תודחוימ תובותכבו
 ןאכ םירומא םירבדה ןיאו .חפסנה תא אנ־ארקי םמוקמבו ,7—צ ׳מע לע חוספל
 ןיינע ותוא ירה ,הז דבלמו .׳וכו תעד־רחוש רעונב אלא ,[םירטסיליפ] םינתרקב
 דע םינלכלכה םינודאה .ולוכ רפסה לכ ליבשב הריתי הערכה לש לקשמ ול עדונ
 דחא ליעמ = דב תומא 20 :הרוצה יכ ,תילכתב־טושפה רבדה םהמ םלענ — ןאכ
 ;גנילרטש תוריל 2 = דב תומא 20 :הרוצה ליבשב חתופמ־יתלבה סיסבה אלא הניא
 עבומ וניא ןיידע הרוחס התוא לש הכרעש ,רתויב־הטושפה הרוחסה־תרוצ יכ ,ונייה

 תיעבטה התרוצמ לדבנה והשמכ קר אלא ,תורוחסה ראש לכ לא םחי תקזחב הב
 אליממו ,ןוממה־תרוצ לש ולוכ דוסה לכ תא הכותב הליכמש איה — המצע לש
 תויערובה תורוצה לכ לש ולוכ דוסה לכ תא ,[111111108] ןיערג תקזחב ,איה הליכמ
 יתקליס (רקנוד) הנושארה האצוהב רשא חותינה יישק תא .הדובעה־תרצותל רשא
 אוהש רחאל אלא ,ךרעה־יוטיב לש ירקיעה הותינה תא ןתונ יניאש ,ךכ ידי־לע

 [...] .ןוממה־יוטיב תקזחב — תחתופמה ותרוצב עיפומ

 .מ .ק ךלש

 םקראמ לא םלגנא
 1867 ינויב 26 ,רטס׳צנאמ

 .׳•!"יביבח ישוכ
 ןלכלכה 1תאו ןתשרחה :וז הרעה דוע ךרעה־ףדוע לש ותווהתה לע [...!
 12 דעב לעופל ול םלשמ וניא ןוהח־לעב םא :ךדגנ ונעטיו דימ ואובי יראגלווה
 רשפא־יא בוש — הדובע־תועש 6 לש ריחמה תא אלא ותדובע־ןמז לש תועש
 לעופה לש הדובע־תעש לכ םינומ ןיא וז ךרדב ירהש !ךרע־ףדוע ןאכמ הווהתיש
 קרו — הדעב ומלישש המ = ,רמולכ — הדובע־תעש % = אלא תשורחה תיבב
 התוא לש היתובקעבו .הדובעה־תרצות לש ךרעה ךותל תרדחומ איה וז הכרעב
 ךכ :תלבוקמה (בושיחה) היצאלוקלאקה־תחסונ ,המגודכ ,ךכ־רחא אובת הנעט
 תמאב עקשוהש רכש) רכש ח״ע ךכו ךכ ,יאלב ח״ע ךכו ךכ ,םלג־ירצות ח״ע ךכו
 !הבעות ידכ דע לפתו יחטש קומינ והזש ,אהיו .דכו (תישממה העשה־תרצותב

 ,אהיו ;הדובע־רכשו הדובעה־ךרע ,ריחמו ןיפילח־ךרע בברעמו־ההזמ אוהש ,אהיו
 קר ךרעה ךותל תסנכנ תחא הדובע־תעש יכ ,יקירס־יקוב לש החנה אלא ןאכ ןיאש
 אלפתמ ןכ־יפ־לע־ףא — העש ג/2 תרומת אלא הדעב ומליש אלש םושמ ,העש ^־כ
 אהת וז הנעטש ,ינחטבומו־ינחוטב ירהש !שארמ ךכ לע ךתעד תתנ אלש ,ינא
 ן1ילגב ךכב ןודל בושת ילואו .הליחתכלמ הלסחל היה בטומו !ךינפל תאבומ

 [...] .אבה
 .א .פ ךלש

 תרעה) ."ךרעה־תרוצ" :ןושארה ךרכה לש הנושארה הרודהמל חפסנב ןאכ רבודמ *
 (.ל .א .ס חכונה
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 "לאטיפאקה" רבדב תורגא :טלגבא .רפו םקראמ .ק

 סלגנא לא סקראמ
 1867 ינויב 27

 ן יביבח דרפ
 ןתדקה לש תענמנ־יתלבה הנעטה ,תרכזהש הישוקה־תנעטל עגונש המ [...]
 -הדובעה תא םיבשחמ םהש םע יכ ,זבדמכ ,םיחכוש וללח ,בגא) יראגלווה ןלכלכהו

 יוניכב םולשת ־אלל הדובעה תא םיבשחמ םה ירה ,הדובע־רכש יוניכב םולשתב
 :האבה הלאשה לע ,יעדמ חוסינ םחסנל םא ,םירבדה םידמענ בוש — (רכו חויר

 ,הרוציי־ריזזמל הרוחסה לש הכרע ךפהנ דציכ

 ;הדובע־רכש תרוצב ,םולשתב־הדובעכ וב העיפומ הדובעה לכש .1

 — ריחמה־תפסות לש הרוצ וב לבקמ ,ךרעה־ףדוע וא ,הדובעה־ףדוע ולאו .11

 ןוהה־קלח לש ריחמה=) העקשהה־ריחמ לע רתי — רבו זוויר ,תיבר לש יוניכב
 .(הדובע־רכש+עובקה

 :םדוק־תחנחכ ,תבייחמ וז חלאש לע הבושתח

I, ריחמל וא רכשל הדובעה־חוכ לש ,לשמל ,ימוית־וכרע תכיפה תא ראתל 
 .הז ךרכבש ישימחה קרפב ןתינ הז רואיה .תימויה הדובעה לש

II. ־חוירל חוירה לש ותכיפהו ,חוירל ךרעה־ףדוע לש ותכיפה תא ראתל 
 ירהש ,ןוהה לש רוזחמה־ךילזות תא ןכל־םדוק ראתנש ,ךירצמ הז רבד .רכו עצוממ
 רואיתל־ןתינ אהי אל הז ןיינעש ,ןאכמ .רכו ןוהה לש )בוביס דיקפת אלממ ןאכב
 ,ארוקה הארי ןאכ .(ישילש רפסו ינש רפס ליכמ ינשה ךרכה) ישילשה רפסב אלא

 םחומבש ,ךכ ךותמ ,ונייה ,יראגלווה ןלכלכהו ןתרקה לש יומידה־ןפוא עבונ ןכיהמ
 םרשק אלו ,םיסחיה לש תיעצמא־יתלבה העפותה־חרוצ קר דימת תפקתשמו־תרזוח
 םישרדנ תוירבה ויה ,דמ םשל — ימינפה רשקה ףקתשמ היח וליא ,בגא .ימינפה

 ? ללכב עדמל
 לקלקמ יתייה ירה ,ולאכ תוששח ינימ לכ דעב הליחתכלמ רודגל אב יתייה וליא
 אוהש ,ד1תמ ותוא לש ויתונורתימ .הברדא .חותינה לש יטקלאידה דותמה לכ תא
 םתלויא לכ תא תולגל םתוא םירגמש ,םישקומ־יחפ םיקיר םתואל םחל ןומטל דימתמ

 .ןמזב ־אלש
 — ךדי תחת וישכע אצמנה — ׳ךרעה־ףדופ רעש״ *.3 ףיעסה ירחא דימ ,בגא

 הז ןיינעב ןוידהו ,(הדובעה־ןמז ךרוא רבדב קבאמ) "הדובעת־םוי" :ףיעסה אב
 דואמ־הפי ינגרובה ןדמל ול םירורב השעמל םנמאש ,[3.<ן 00ט1118 | לכ ןיעל םיגדמ
 ןאכ :רוינס לש [02,86] הרקמב םג טלבתמ הז רבד .ויחמ לש תומצעהו רוקמה
 תדובעה־תעשמ אלא עבונ וניא וכשנ־וחוור רקיע לכ יכ ,ינגרובה ריהצמו־ןעוט

 [...] .םולשתב־אלש הנורחאה
 .זנ .ק ךלש

 םלגנא לא סקראמ
 1867 טסוגואב 16 ,תוצח־ירחא 2

 ,יביבח דרפ
 יתרוצ — חפסנה .רפסה לש (49) ןורחאה ןוילגה תא יתהגחו־יתמייס התע הז

 .ןוילג 1!/4 ליכמ ,טיטפב־ספדנה — ךרעה
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 תופסות

 .דז רבדש .םלשנו םת הז ךרכ :ןכבו .תיהגומה המדקהה תא לומתא יתרזחה ןכו
 אל ,ילא ךתונמאנ־ךתורסמתה אלב !ךל קר הדות בייח ינא ךכ לע — רשפאתנ
 .םיכרכה תשולש רוביחב תומוצעה תודובעה תא עצבל םינפ־םושב לוכי יתייה

 ! [1 @ !מ 131־206 7011, £1111011:1ג2מ113 !] תודות אלמו םלש בבלב ,ךתוא קבחמ ינירה
 .סופד־יקתעה תונוילג 2 ףרוצמב

 .הדותב יתלביק ש״ילה 15 תא
 !רקיה ,בוטה ידידי ,ךל םולשו

 .מ .ק ךלש

 .ולוכ רפסה רואל־אצייש רחאל אלא יל ריזחהל ךירצ ךניא סופדה־יקתעה תא

 םקראמ לאסלגנא
 1867 טסוגואב 23 ,רטס׳צנאמ

 ן יביבח ישוכ
 לע ךחוכ רשיי !ךרעב תונוילג 36 לע ,דומיל־ןויע ךות ,יתרבע וישכע דע
 םע — רתויבדווכבוסמה תוילכלכה תויעבהש ידכ ,טקונ התאש םלשומה ןפואה
 ,תורורבו תוטושפ וכפהיי — ןוכנה ןפוריצ ךותב ןתדמעהו ןתרדסהדתזזה םצע
 ־אליעל ןיוצמה רואיתה ,ןיינעה םצעל רואיתה לע ךרובת ןכו .תושחומ ידכ דע טעמכ
 האלמ תופיצרב ,הנושארה םעפה ןאכ ןתינש — ןוהו הדובע ןיב סחיה לש ,אליעלו
 ךותל רודח־קימעהל תחלצה דציכ ,יתוארב הבורמ האנה יתינהנ ףאו .תומילשבו
 תוששח יל ויה וז הניחבמו ן םיישק הברה ,יאדו ,ךל םרגש המ ,תיגולונכטה ןושלה
 יתנקית [811!>8 0£ £116 ע6מ] םומלוקררוטילפ המכ .[(11\-61־861מ1821וז111£8נ םינוש
 ריאשהל תלוכי דציכ לבא .תורעשה המכ ןתיל יתזעה ףאו ,ןוילגה ילושב ןורפעב
 /םע 200 טעמכ ליכמ יעיברה קרפה !תראשהש יפכ רפסה לש תינוציחה הקולחה תא
 התא־יא טעמכש ,קד־םופדב תורתוכ ידי־לע םינמוסמה ,םיפיעס 4 אלא וב ןיאו
 ידי־לע תונויערה־ךלהמ םעפב םעפ ידמ קספנ ךכ לע ףסונו .ןאצמלו־רוזחל לוכי
 ־םיצפוק ךכו !המגדהה ףוסב םלועל םכוסמ וניא המגדהל דמעש ןיינעהו ,המגדה
 לש ותרבסה ךותל ןירשימב דחא ןיינע לש ותמגדה ךותמ םעפב םעפמ םילפונו
 ךכל שידקמ םדא ןיא םא — העת© ףאו ,המיא ידכ דע ףייעמ הז ירה .ינש ןיינע
 ־הפוכת הנשמ־תקולחל גואדל ןיטולחל ןאכ היה שורד .רתויב הפירח בל־תמושת
 דוביע ליבשב תאז ןיכהל חרכהה ןמו ,םיירקיעה םיפיעסה לש הריתי הטלבהלו רתוי

 (הרוטקאפונאמהו הלועפה־ףותיש לע דוחיבו) הז רואיתב ,ללכבו .*תילגנאה האצוהה
 ,תודבועה תא אוצמלודוולגל לוכי יגא ןיאו ,םיניינע המכ יל םירןהומ ןיא ןיידע
 .דאצרהה־תרוצ יפל .דבלב תיללכ הרוצב קר ןתינה רואיתה ךמתסמ ןהילעש
 ־טעמ אלא דבוע אלו ,הריתי תוריהמב םג בתכנ יעיבר קרפ ותואש ,המוד תינוציחה
 םינודאהש ,אוה םירקיעה־רקיע ;םולכ אלו םיבושה םניא הלא לכ ךא .טעמבש

 .וז הצע רחא םקראמ ךלה היינשה הרודהמה ליבשב רפסה לש שדחה דוביעה םע *
 .ונינפל רשא וזבו ׳ב הרודהמב תיעיברה השרפה ול המיאתמ — ׳א הרודהמב יעיברה קרפה

 (.ל .א .ט ש״ע ןוכמה תרעה)
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 ןרקס םנמאו !הצריפ הב ץורפל ולכויש ,השלח הדוקנ םוש ואצמי אל םינלכלכה
 רדגתהל רבד םוש םהל ראשנ אל ירהש ,וללה םינודאה ורמאי המ ,ע1משל ינא
 ,הילגנאב ןאכ תוירבה ךא ;םמצע םחנל ועדיי יאדו ,רשור לש וגוסמ םישנא .וב

 .ןיטולחל הנוש ןיינעה םליבשב — שולש ינב תוקונית ליבשב בותכל םיגהונ םניאש
 הצור יתייה .הבר האנה יל םורגת ,םידחא תונוילג יל חולשל בוש לכות םא

 .םירבדה־ףוריצב רבצהה תא אורקל

 .א .פ ךלש

 םלגנא לא סקראמ
 1867 טסוגואב 24

 ,יריקי דרפ
 ינא סעוכ .רתוי יתלביק אל בוש ,םינורחאה םופדה־יקתעה 2 ךל יתחלש זאמ
 ידכ ,דנאגיוו ידי־לע ול חלשנ דשא תא בכיעו־קיזחהש הארנכ .בר םעכ רנסיימ לע

 [...] !חולשמ־ימד םיסנפ 4 ךוסחי ךכו — תחא־תבב לכה איצמהל לכויש

 !הברה־ןונז דוביאל־ךלוה וז ךרדב ךא

 תודבועה לש הסיפתה לכ תססובמ ךכ לעו) .1 : אוה ירפסבש רתויב־בוטה
 יפל ,הדובעה לש לופכה היפוא — ןושארה קרפב דימ טלבוהש ,הז רבד ,([£3018]
 ־ףדועב ןוידה .2 !ןיפילח־ךרעכ םאו שומיש־ךרעכ םא :תאטבתמ איהש הייוטיב

 רןחוי דוחיב .רכו תיעקרק הטנר ,תיבר ,חויר :תודחוימה ויתורוצב תולת אלל ךרעה
 ,תיסאלקה הלכלכה לצא גוהנה תודחוימה תורוצב ןויד ותוא .ינשה ךרכב הז רבד

 תוסייד לש לילב אלא וניא — תיללכה הרוצב תודימתב ןתבברעמ איהש
 [0113 ?01נ*1^8].

 ינירה — רכו [<11161-168] ויתוישוק ,ךיתונלבוק ,[0681(161:31:3] ךיתולאשמ
 ,יליבשב רתויב בושח הז רבד .סופדהדווהגה [תונוילג] ךותל ןסינכהל ךממ שקבמ
 קרפל עגונש המ .רחואמב םאו םדקומב םא ,אובתש היינש הרודהמל ינא הפצמ ןכש
 תא אוצמל היה רשפאש דע ,העיז הברהב רבדה הלע ירה ,יעיברה (01!31נ<;62-)
 םצעב ירה ,הז רבד םייקתנשמ ,ךכ־רחא .םהיניבש רשקה תא ,רמולכ ,םפוג םיניינעה

 יתבהלתנ ינאו,[1311165001(] םילוחכ םירפס הז־רחא הזב ואבו־ולפנ ןורחאה דוביעה
 יתבתכ ,ףוסבו .תודבועה ידי־לע ןתומילשב תורשאתמ תוינויעה יתונקסמש ,יתוארב

 [...] !םישונה לש םוי־םוי תוטיעבו [031-131100168] תוילחגב יתדסייתנש ןמזב
 .ונ .ק ךלש

 ןאמלגוק לא םקראמ
 1867 רבמבונב 30 ,ןודנול

 !ביבחה ןאמלגוק

 אצמנ ינאש תועובש הז ,דבלב שוחימ תמחמ אלא אב אל יתבושת בוכיע
 .לפשב בוש

 סלגבא בתכ טכנקביל לא .ךיצמאמ דעב הנמאנה יתדות ךל הנותנ ,לכ םדוק
 הריקח גאטסכיירב שורדל (דועו ץג םע דחיב) טכנקביל דמע ,בגא .(בותכי וא)
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 תופסות

 תודועת המכ ול יתזולש ותשקב יפלו ,יל בתכ הז חורב .םילענפה־בצמב [■£!1911117]
 םינוידה רדס יפלש םושמ ,הלכוס וז תינכת .הז ןיינעל תועגונה ,תויראטנמאלראפ
 טכנקבילל ול בותכל התא לגוסמ דחא ןיינע לע .ךכל שורדה ןמזה אצמנ אל בוש
 תעדה תא תונפהל ,תמאב ,איה ותבוחש ,ונייה .ינא וא סלגנא לגוסמשמ רתוי־בוט
 וטלתשיו לאסאל־ישנא ואובי ,ןכ השעי אל םאש .םילעופ לש תופיסאב ירפס לע

 .הכלהכ־אלשו — הז ןיינע לע
 ידי־לע ,ינממ שקיב (רשור לש ודיסחו ודימלת ,גיצפיילב יטרפדוצרמ) ןצנוק
 רפסה לע תטרופמ הריקס חיטבה ןכ תרומתו ,רפסה לש ספוט ,טכנקביל [710]
 םושמ ךכב שי .רנסיימ ידי־לע רפסה ול חלשנ ,ןכ םא .אוה־ותפקשה תדוקנמ
 ״181101161:״ :ךתריקסב חבברתשנש ,סופדה־תאיגש ילע הביבח — .הבוט הלחתה
 "םינכוסה־םיפיטמה" לע הנמנ רכואפ .[חיפמו־םש1נ] "1י8110116^׳ םוקמב [יאדומא]
 —ףכו .להומ ,ואר ,רשור ןוגכ ,"םידמולמה" םינמרגה םינלכלכה ןיב .הלכלכ יניינעב
 לע רתי בר דובכ ול קלוח והירה — ומש תא םדא ריכזמ .אקיר ותוא אצמת אל
 קר אלא — םצע־םש תקזחב [רפסב] עיפומ אהיש ,יתישרה אל ןכ לעו .הדימה

 .טילעופ־םש לש הרוצב
 לע תוישרפה ,לכ םדוק :ותייער ליבשב האירקל ןתינה תא ןמסל הליאוה
 לע ףוסבו ,"תונוכמה־ןונגנמו הדובע־תקולח ,הלועפ־ףותיש" לע ,"הדובעה־םוי"
 םאו .הל ריבסהל התא ךרטצת תנבומ־יתלבה היגולונימרטה תא ."ינושארה רבצה,ד"

 .םכתושרל דמוע ינירה םיפסונ םיקופקפ ויהי
 רפסה לע טרופמ תרוקיב־רמאמ ליבשב (סיראפ) תפרצב דואמ בוט יוכיס םייק

 .רפסה םוגרת ליבשב וליפאו ,(!ירעצל ,יטסינודורפ ןותע ,"הסנארפ הייווק״ב)
 םיתעל בותכת התאש ,ינא הפצמ םייתניב .רתוי בותכא ,בוטב ימצע שיגראשכ

 .ינדדועל דימת ילע םיעיפשמ ךיבתכמ .תופוכת
 .מ .ק ךלש

 ןאמלגוק לא םקראמ
 1868 סראמב 17 ,ןודנול

 לע דמע אל יתאצרהמ קלחב ,ךא .הבר החמש יל םרג .מ לש ובתכמ [...]
 דבלב אל הלודגה היישעתה תא ראתמ ינאש ,תוארל ךירצ היה ,ןכ אלוליא .יתעד
 םיירמוחה םיאנתה תללוחמב םג אלא ,[^.!11;8^011181מ118] דוגינה לש ותדלוי״ומאכ
 לוכי וניא ןורתפ ותואש אלא — םידוגינה םתוא ןורתפ םושמ םהב שיש ,םיינחורהו

 .םימיענב םינפ םושב עצבתהל
 םידבועה דמעמש ,ךכל ןושארה יאנתה אוהו — תשורחה־יתב קוחל עגונש המ
 קוח שרוד ינירה — ותעונתלו ותוחתפתהל [6111נ0\\׳ !■00111] םיקפרמה־שפוח גישי
 םילעופה דגנ םג אלא םינתשרחה דגנ קר אל ,הייפכ־לש־קוחכ ,הנידמה םעטמ הז
 םישנה־תולעופה לש ןתודגנתה לע זמרמ ינירה ,52 הרעה ,*542 ׳מעב) .םפוג
 ¬אהי ,ןאלא שידקהש ץמאמ ותוא שידקי .מ רמ םא ,בגא (.[הדובעה] ןמז םוצמיצל

 .ונינפלש האצוהב 455׳ ׳מע *
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 "לאטיפאקה" רבדב תורגא :סלגנא .רפו סקראמ .ק

 אוה ץמאתמש ,המכ דעו ,םא טרפ) דיחיה ןתשרחהש .תודגנתה התוא רבשל וחוכב
 רמוא ינירה תאז ףא — הז ויינעב הברה תושעל ודי־לאל ויא (הקוחתה לע עיפשהל
 לש ערה וא בוטה ונוצרב יולת םג הז ןיא ,רבד לש וללכב םלואו" : *243 ׳מעב

 —ליעפ תויהל דיחיה לוכי לכה־ףא־לעש .114 הרעה ,םש ןכו ,״׳וכו דיחיה ןוהה־לעב

 תירקיעה םתלועפש ,רורב .רכו ןאוא ,ןדליפ ומכ םינתשרח רתוהו־יד וחיכוה תאז
 םיאמר וללה ירה ,סאזלאב םיסופלודל עגונש המ — .תירוביצ־תיבמופ תויהל הכירצ
 — םהילעופ לא תותימצ לש םחי םייקל ,םהלש םיזוחה־יאנת ידי־לע ,םיעדויש ,םה

 םושמ אקודו ,יוארכ ועקוה סיראפ־ינותעב .הברה םיחמ םינכמ הז םעו םיענו־חונ סחי
 [001:1)8168131^1:1-1 קקוחמה ףוגב ,רצק ןמז ינפל ,םיסופלודה םתואמ דחא עיצה ךכ

 הלבקתנ וז ותעצהו ,רתויברנילפשה םיפיעסה דחא תונותעה־קוחל ףיסוהל
 ["\ז16 5!•11)60 (1011:611־6 ״םייטרפה םייחה תא המוח־ףיקהל" ,ונייה —[081־1־16(1]

 111111־66"],

 .הביבחה ךתשאל תובבלנ תוכרב

 סלגנא לא סקראמ
 .מ .ק ךלש

 1868 לירפאב 30 ,ןודנול

 ,יריקי דרפ
 ןכ־לעו .חוירה־רעש לש חותינה־דותמ תא ריכתש ,אוה ןוכנהךמ ךא [...]
 ינשה רפסב יכ ,עדת אלה ,רתויב־סייללכ םיווקב םירבדה־ךלהמ תא ךל ןתונ ינירה
 ןכו .ןושארה רפסב ועבקנש תוחנהה יפל ,ןוהה לש רוזתמה־ךילהת ןויד ידיל אובי
 ןוגכ ,רוזחמה־ךילהת ךותמ תועבונש ,תושדחה .דרוצהדוורדגה ןויד ידיל ואובי
 םיקפתסמ וננה ןושארה רפסב ,ףוסבו .רכו ןוהה לש ובוביס ,רזוח ןוהו ביצי ןוה
 וללה ירה ,ש״יל 110 ש״יל 100 ךותמ תווהתמ ךורעישה־ךילהתב םאש ,החנהב
 ־םינחוב ונירה וישכע לבא .שדחמ ןתעקשה ליבשב תודוסיה תא קושב ןמצעל תואצומ
 ,םינושה תונוהה לש יתרבחה בולישה תא :עמשמ ,תאזה תואיצמה יאנת תא םיקדובו

 .דחיב (ע=) הסנכהה לשו תונוהה־יקלח לש
 תונושה ויתורוצל ךרעה־ףדוע תכיפה :אשונל ךכ־רחא עיגנ ישילשה רפסב

 .הזמ הז םילדבנה ויקלחלו
 ׳ףדוע לש ,תרחא הירוגטאק וא ,רחא םש קר ,התע־תעל ,ונל שמשמ חויר .1
 האב הלוכ.הדובעה לכ יכ ,הדובעה־רכש לש הרוצה ידי־לע ,המדנש ןויכמו .ךרעה

 ךותמ אל עבנ וליאכ ,חרכהב ,המוד ,םולשתב וניאש הב קלח ותוא ידה ,המולשת לע
 ידי־לע .ללוכה־ןוהה ךותמ אלא הנתשמה וקלח ךותמ אלו ,ןוהה ךותמ אלא ,הדובעה
 ןיבל ןושארה ןיב יתומכ לדבה אהיש אלב ,חויר לש הרוצ ךרעה־ףדוע שבול ךכ

 .ןושארה לש תיעטומה העפותה־תרוצ אלא ןורחאה ןיאו .ןורחאה
 הערפמב־ךתינש ןוהה) הרוחסה לש הרוצייב ותוא םיכרוצש ,ןוהה־־קלח :דועו
 םנמאש ,ביציה ןוהה ןמ קלח ותוא תוחפ ,דחי םג הנתשמ ןוהו עובק ןוה ,הרוציי םשל
 ?הרוחסה לש ןרקה־ריחמכ וישכע הארנ ,(הכירצ ידיל אב אל לבא שומיש ידיל אב

 .ונינפלש האצוהב 218 ׳מע *
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 תופסומ

 זחוחסה־ךרע לש קלח ותוא אוה הרוחסה לש ןרקה־ריחמ ןוהה־לעב ליבשב ,ןכש
 ־תדוקנמ ,תסנכנ הניא הרוחסב הלולכה םולשת־אלל הדובעה ולאו ,עיקשה אוהש
 ףדועכ וישכע הארנ חויר = ךרעה־ףדוע .הלש ןרקה־ריחמ ךותל ,אוה־ותפקשה
 הרוחסה דרע תא הנכנ םא :ןכבו .הלש ןרקה־ריחמ לע הרוחסה לש הרכממ־ריחסב
 ןכבו ,ע=ק״מ-ם״ע ןאכמו ,ע+ק״מ=ס״ע היהי ירה ,ק״מ הלש ןרקה־ריחמו ם״ע
 טוריפה ליבשב דואמ תיחרכה ןרקה־ריחמ לש השדחה הירוגטאקה .ק״מ־מ לודג ס״ע
 תא חבש־תלעותב רוכמל לוכי ןוהה־לעבש ,הליחתכלמ ,ןאכמ אצוי .אבה חותינב
 ליבשב דוסיח־קוח והזו ,(הלש ןרקה־ריחממ הלעמל קר םא) הכרעמ הטמל הרוחסה

 .תורחתהה ידי־לע םימרגנה םינוזיאה תנבה

 ילאמרופ לדבה אלא ךרעה־ףדועמ ,העש יפל ,לדבנ וניא חוירה םא :ןכבו
 ,ךרעח־ףדוע רעשמ ישממ לדבה דימ לדבנ חוירה־רעש הז דגנכ ירה ,דבלב

 לודג - יכ ,הליחתכלמ אצוי ןאכמו ; — אוה ןושארה ולאו ׳ - אוה ןורחאה ןכש
 מ טדק מ

 .0=ק ןכ םא אלא ,ךרעה־ףדוע רעשמ ןטק חוירה־רעש יכ ,-ב- ןמ
 מ־ן־ק

 תא בשסל םיכירצ ונא ןיא יכ ,אצוי /ב רפסב רסמייש המל בל םישב ,ךא

 ~ אלא ;תיעובש תרצות ןוגכ ,איהש וזיא תורוחס־תרצות יבגל חוירה־רעש
 מ־זיק
 ךשמב הערפמב־ןתינש ןוהה לא סחיב הנשה ךשמב רצויש ךרעה־ףדוע :ןאכ ושוריפ

 ןאכ " ןכבו .([ובוביס םילשמ] ףיקמה ןוהה ןמ לידבהל ,הערפמב־ןתינ) הנשה
 מ־ד־ק

 .יתנשה חוירה־רעש :ושוריפ
 יולת הז רבד) ןוהה לש הנוש הפקה דציכ ,לכ םדוק ,םיקדוב ונא ךכ־רחא
 רפסמב תצקמבו ,םיביציה ןוהה־יקלח לא רזוהה־ןוהה יקלח לש סחיב תצקמב
 םאב ,חוירה־רעש תא הנשמ (דכו דכו הנשה ךשמב רזוחה ןוהה לש תופקהה

 .דמוע וניעב ךרעה־ףדוע רעש

 ,יתנשה חוירה־רעשכ •4־ ןותנ םאו ,שארמ־החנהכ הנותנ הפקהה םא ,ךא
 מ־־ז־ק

 רעשב רשא םייונישב תולת אלב ,הז רעש תונתשהל לולע דציכ ,םיקדוב ונא בוש
 .הז לש ותומכב אל וליפאו דרעה־ףדוע

 לשו ךרעה־ףדוע רעש לש הלפכמל=,ע ונייה ,ךרעה־ףדוע לש תומכהש ןויכמ
 :אהי /ר חוירה־רעשו ש ךרעה־ףדוע רעש תא הנכנ םא ,ירה ,הנתשמה ןוהה

 תא לכלכל םילוכי ונא בושו ;ק ,מ ,ש /ר :םירועיש 4 ונינפל ןאכ .מ'ש =׳ר
 מ־ז־ק

 ןאכמ .עודי־אלה ,יעיברה רועישה תא שפחנש םע ,םירועיש השולשב וננובשח
 העונתה ןמ םינוש םהש המכ דע ,חוירה־רעשב תועונת לש םירקמ ינימ לכ םיאצוי
 העונתה ןמ וליפא םינוש [*ס 0611:31116x1631 3] העודי הדימבו ,ךרעה־ףדוע רעשב
 ,םותס ןיינע הז היה ,םלוכ ליבשב ,ימדוק ליבשב יכ ,וילאמ ןבומ .הז לש ותומכב

 .רבסה־אלל
 תעפשה תא ןיבהל ידכ ,לשמל ,דואמ םיבושח םהו — וז ךרדב ולגתנש ,םיקוחה
 ךכ־רחא קלוחי םא םג ,םפקתב םידמוע — חוירה־רעש לע ימלגה רמוחה לש ריחמה
 ־תרוצ תא תונשל ידכ אלא ךכב ןיא .קלוחי רשאכ םירחאו ןרציה ןיב ךרעה־ףדוע
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 לש סחיכ ןודנ — םא ,ןירשימב שומישל םינתינ םיקוח םתוא :דועו .העפותה

 מ ק .יתרבחה ןוהה לא ,יתרבח רוציי רצוימה ,ךרעה־ףדוע

 ,םיוסמ רוציי־ףנעב ןוהה תועונתכ םא ,תועונתכ .ו־ב ןוידב בשחנש המ .11
 ןוהה לש ובכרה הנתשמ ןהידי לעש ,תועונת — יתרבחה ןוהה תועונתכ םאו

 .םינושה רוצייה־יפנעב תועקשומה־תויומכב םילדבהכ וישכע ספתנ — רכו

 הדובעה־לוצינ .א.ז ,הווש ךרעה־ףדוע לש רעשהש ,החנהב :אצוי ךכו
 אליממו ,ךרעה־ףדוע לש רוצייה הנוש אליממו ,םיברעה־תרצות הנוש ירה — הווש
 תרצוי םינוש חויר־ירעש םתואמ ךא .םינושה רוצייה־יפנעב חוירה־רעש הנוש
 ,טלחומה ויוטיב לע ותוא םידימעמשמ ,הז .יללכ וא ינוניב חויר־רעש תורחתהה

 סחיב ,ןוהה־ילעב־דמעמ ידיב רצוימה ,(יתנשה) ךרעה־ףדוע אלא תויהל לוכי וניא
 ,מ 100+ק 400== יתרבחה ןוהה םא ,לשמל .יתרבחה ופקיהב הערפמב־ןתינה ןוהה לא

 יתרבחה ןוהה לש ובכרה ירה ,ע 100 = הנשב ונמיה רצוימה ךרעה־ףדוע םאו
 ־רעש ,ונייה < ע 20+מ 20+ק 80=תרצותה לש הבכרהו ,מ 20+ק 80= (םיזוחאב)

 .יללכה חוירה־רעש והז .20%,=חוירה

 , רוצייה־ימוחתב תונכושה ,ןוהה־תויומכ ןיב תורחתהה תפאוש הילאש ,תילכתה

 ־תומכ :רמולכ ,יטסילאטיפאקה םזינומוקה איה — הנוש בכרה תובכרומהו ,םינושה
 ־ךרעה־ףדועב םיוסמ קלח המצעל ףוטחת ,רוציי־לש־םוחת לכל תכייתשמה ,ןוהה
 .יתרבחה ללוכה־ןוהה ןמ קלח הנחמ [ןוהה־תומכ] איהש ,היצרופורפ התואב ,ללוכה

 ,מ 20+ק 80=ללוכה ןוההש ,ל״נה החנהב) ןכ םא אלא ,וז תילכת םיגישמ ןיאו

 ־םוחת לכב תיתנשה תורוחסה־תרצות תרכמנ(——=יתרבחה חוירה־רעששו
 \מ 20 + ק 80

 ,רבדב לדבה ןיאו) הערפמב־ןתינה ןוהה־ךרעמ חויר 20%+ןרקה־ריחמב רוציי־לש

 .(יתנשה ןרקה־ריחמ ךותל םנכנ וניא וא םנכנ ,הערפמב־ןתינה ,ביציה ןוהה ןמ המכ
 קר .תורוחסה יכרעמ הטוס אהת תורוחסה לש ריחמה־תעיבקש ,ךירצ ךכ םשל ,ךא
 ק״מ ריחמה ההדזמ ,מ20+ק8ס אוה םיזוחאב ןוהה בכרהש ,רוציי־יפנע םתואב
 בכרההש םוקמב .הרוחסה ךרע םע הערפמב־ןתינש ןוהה ןמ 20% + (ןרקה־דיחמ)
 בכרההש םוקמב >הכרע לע הלוע ריחמ ותוא ירה ,(מ 10+ק90 ןוגכ) רתוידדובג

 .הכרעמ הטמל דרוי ריחמה ,(מ30+ק70 ןוגכ) רתוי־ךומג

 הןש הקולח יתרבחה ךרעה־ףדוע תא קלחמ אוהש ,וז ךרדב ןזואמה ריחמה
 ,יזכרמה ריצה ,תורוחסה לש רוצייה־ריחמ אוה — ןרועישל סחיב ,ןוהה־תויומכ ןיב

 .קושה־יריחמב הדונתה תעעונתמ וביבסמש

 ,ןוזייאה־ךילהת ותוא ללכמ םיאצוי ,יעבט ןילופונומ םהב יוצמש ,רוצייה־יפנע
 ול תעדונ אהת הז רבד .יתרבחה חוידה־רעש לע הלוע םהב חוירה־רעש םא םג

 .תיעקרקה הטנרה לש חותינה םע ךכ־רחא תובישח

 ןוהה־תועקשה ןוזיאל תונושה תוביסה תא חתנלו ףיסוהל שי קרפ ותואב
 תוביס ,רפסמב־וב ,ןהב האור (יראגלווה) ׳ץראה־םע,ש ,תוביס — תונושה

 .חוירה תווהתהל
 "*ןדועו ךרע לע םיקוחהש ,העפותח־תרוצב םייונישה תא :[חתנל שי] דועו
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 תופסות

 םיכרעהשי רחאל ,התע םישבול — םפקתב דומעל םידימתמשו םדוק ונחתינש — ךרע
 .רוצייה*יריזוונל וכפהנ

 רבכ אצוי הז רבד .ךלילו־דריל חוירה־רעש הטונ הרבחה תומדקתה םע .ווו
 ־חוכה תוחתפתה םע ןוהה לש ובכרהב םייונישה לע ׳א רפסב רמאנש ,דמ ךותמ
 םירומחה־רשג לע רתויב־םילודגה תונוחצנה דחא והז .יתרבחה יביטקודורפה

 .הכ דע תמדוקה הלכלכה לכב יוצמה דע [ע0מ8 88נמ01-1גמ1]
 תעפוה םע תונתשה הלח וישכע .יביטקודורפה ןוהב קר רבודמ היה ןאכ דע .ווו

 .רחוםה־ןוה
 וא םינוילימ) 500=הרבחה לש יביטקודורפה ןוהה :החנהה .דתיה ןאכ דע
 !ע 100+ ||מ 100+ק400 :ונייה .([מיגמבעס!•!©] הינימ־אקפנ אל ,םידראילימ

 .100=רחוסהךוה יכ ,וישכע חיננ .20%,=יללכה חוירה־רעש ,׳ר
 תחפומ יללכה חוירה־רעש :ןכבו .500־מ אלו ,600־מ ע 100 בשחל שיש ירה
 יכ ,ןאכ חיננ תוטשפה ןעמל) רוצייה־ריחזנ .1673% לע אלא ,20% לע אל ,דמועו
 ־תומכ לש ןרקה־ריחמ ךותל םיסנכנ ,ותומילשב ביציה ןוהה ,ונייה ,םלוכ ק 400
 םאו ,600 דעב רכומ רחוסה .58373=וישכע אוה (הנש־־הנש תרצוימה תורוחסה
 ותואב ,ולש 100־מ 162/3% שמממ אוה ירה ,ונוה לש ביציה קלחה ןמ תעד חיסנ
 7* ומצעל סכנמ אוה :רחא ןושל וא ,םייביטקודורפה ןוהה־ילעב ומכ רועיש
 — יתרבח הדימ־הנקבו [6מ מ1^886] םיגומהב־תורוחסה .יתרבהה ךרעה־ףדועמ
 תושמשמ ןניא (ביציה קלחה ןמ תעד חיסנ םא) ולש ש״יל 100 .ןכרע יפל ורכמנ
 ךרדב טושפ השענ הז ירה ,רתוי עלוב רחוסהש המ .רזוח ןוממ־לש־ןוה אלא ול
 והז ,שממ ינועמקה לצא ,וא ,תורוחסה־יריחמב הדונתה לע תורספס וא תואמר לש
 .חויר תרוצב — תיביטקודורפ־יתלב תשפשופמ הדובע דעב םג םא — הדובע־רכש
 והונדמעה ,השעמל הלגתמ אוה הבש ,הרוצה לע הוירה תא ונדמעה התע .ע

 ־לעב לש ועצבל חויר ותוא לש ותוגלפתה תאב וישכעו .1673% לע וניתוחנה יפל
 .יארשאה תכרעמ .תיבר אשונה ןוהה .תיברלו קסעה

 .תיעקרק הטנרל חויר־ףדוע לש ותכיפה .\וו
 ץראהדנע ליבשב תושמשמ ןהש ,העפותה־תורוצ לצא ונעגה ףוס־ףוס .1/1 ו
 עבונה (תיבר) חויר ,המדאה ןמ תעבונה תיעקרק הטנר :אצומ־תדוקנ [יראגלווה]
 םירבדה יגפ ונא־ונתפקשה תדוקנמ ךא .הדובעה ןמ עבונה הדובע־רכש ,ןוהה ןמ
 תוטשה [רבד] םיסיסרל־דבשנ ןכו .המודמה העונתה תרבסומ ךכו .ירמגל םירחא
 ריחמ יכ — ןאכ דע הלכלכה לכ ליבשב הניפה־ןבא השענש ,תימס .א לשמ
 ־ףדועמו (הדובע־רכש) הנתשמ ןוהמ קר ,ונייה ,תוסנכה 3 ןתואמ בכרומ תורוחסה
 ־תרוצ התואב תנתינ תללוכה־העונתה לכ .ייע (תיבר ,חויר ,תיעקרק הטנר) ךרעה

 ((תיבר) חויר ,תיעקרק הטנר ,הדובע־רכש) 3 ןתואש ןויכמ ,ףוסבו .העפותה
 ־םילעופהו ןוהה־ילעב ,עקרקה־ילעב — תודמעמה 3 לש הסנכה־תורוקמ תושמשמ
 לכ תמייתסמ הבו ,תודמעמה־תמחלמל ,רבד לש ופוסב ,םיעיגמ ירה — םיריכשה

 [...] — .הלוכ תפוניטה לכ תדרפתמו העונתה
 !םולש

 סקראמ .ק ,ךלש
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 ןאמלגוק לא םקראמ
 1868 ילויב 11 ,ןודנול

 !רקיה ידידי

 .רכואפל בותכת אנ ־לא ׳אנא .םיחולשמה דעב ךל תונמאנ תודות [...]
 .הדימה לע רתי רדגתהל [^11מ6<11ג111 ע183] ןיתשמ־םלצ ותוא לולע ,ןכ־אלמליאש

 ־רועיש לע םיאתמה עטקב ירה ,היינש הרודהמ אובת םא :גישה דחא רבד
 ינפמ ,ןכל־םדוק ןכ יתישע אל .ול־יוארכ תוריטס המכ איטסאבל ול ןתא ךרעה
 ."תיראגלווה הלכלכה" ןמ םינודאה לע טרופמו דחוימ קרפ ליכי ישילשה דרכהש

 ־ךרע" תא םיקיפמ ויפתושו רכואפ יכ ,יעבט אלא ךיניעב הז אהי אל ,בגא
 אלא ,עקשומה הדובעה־חמ לש תומכה ךותמ אל םה־םהיפוניט לש "ןיפילחה
 ,וזמ הריתיו ."הנוסח הדובע" ךותמ ,ונייה ,העקשה התוא לש הרדעיה ךותמ אקוד
 וחמש ךכ־לכ וללה םינודאהש ,"תילגת" התוא הליג ומצע אוה אל דבוכמה איטסאב
 ויתורוקמ .הברהב ול־םימדוק םירבחמ ירפסמ התוא "קיתעה" וגהנמ יפל אלא ,הילע

 .ויפתושו רכואפל ,ןבומכ ,ועדונ אל
 אוהשמ רתויב־לודג רותיו רתיו שיא ותוא ירה ,"טאלב־לארטנצ״ל עגונש המו
 .יתונקסמל םיכסהל אוה חרכומ ,"ךרע" ורמאב והשמ ללכב בשוח םדא םאב יכ ,הדומ

 ירה ,"ךרע״ה לע קרפ םוש ירפסב היה אלמליא םגש ,ןכסמ ותוא הארי אלו
 ךרעה־םחיל היארהו־החכוהה תא ליכמ ,םיישממה םיסחיה תא חתנמ ינאש ,חותינה
 תורוב אלא וניא ורוקמ — ךרעה־גשומ תא חיכוהל חרכהה רבדב טופטפה .יתימאה
 הדיתע המוא לכש .יעדמה דותמה רבדב םגו םינד ובש ןיינעה רבדב םג ,הרומג
 תועובשל אלא ,הנשל רמוא אל ,התדובע תא הקיספמ ,דתיה וליא ,התמשנ תא איצוהל
 םימיאתמה ,םירצותה־תונומה יכ ,עדוי אוה ןכו .יקדרד־דלי לכ עדוי — םידחא
 ־הדובעה לש תיתומכ הניחבמ םימיוסמו םיגוש תונומהל םיקוקז ,םינושה םיכרצל

 תומיוסמ תויצרופורפל תיתרבחה הדובעה תקולחב הרכה ותואש .תיתרבחה תללוכה
 קר אוה אלא ,יתרבחה רוצייה לש תמיוסמה הרוצה ידי־לע םינפ םושב לטבתמ וניא
 וילאמ ןבומה רבד הז ירה — וז הרוצ לש זועפותת־ךפוא תא תונשל יושע
 םיבצמב תונתשהל יושעש המ .םלטבל ןיא עבט־יקוח ,ללכבו .[861* 6גז!(16מ1;נ
 ידיל םיקוח םתוא■ םיעיגמ הבש ,דבלב הרוצה וז ירה — תירוטסיה הניחבמ םינוש
 — הדובעה לש תילאנויצרופורפ הקולח התוא ףקות ידיל העיגמ הב ,הרוצהו .ףקות

 וב טלבתמ תיתרבחה הדובעה לש ןילמוגה־רשקש ,יתרבח בצמב םירומא םירבדהו
 ־ך־וע אקוד איה ירה — םיילאודיווידניאה הדובעה־ירצות לש םייונרפ־ןיפילחכ

 .םירצות םתוא לש ןיפילחה
 :ןכבו .ופקת ידיל עיגמ ךרעה־קוח דציכ ,חתנל :עדמה לש ותדועת יהוז ,ןכא

 תודגונמ ןה ןיע־תיארמלש ,תועפותה לכ תא הליחתכלמ "ריבסהל" םדא הצר וליא
 יהוז ירהו .עדמה אבש ינפל עדמה תא םלועל איבהל ךירצ היה התע־יכ — קוחל
 חינמ אוה .ךרעה לע קרפב ,ורפס לש ןושארה קרפבש ,ודראקיר לש ותאיגש אקוד
 תנמ לע — ךכ־רחא ןחתפל דוע ךירצש ,תוירוגטאק ינימ לכ תונותנו־תודמועכ

 .ךרעה־קוח ךותמ ןתמאתה תא חיכוהל
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 תוססות

 תסיפת יכ ,הירואיתה תודלות תוחיכומ ,הנוכנ־לע תחנהש יפכ ,ינש דצמ :יאדו
 םא ,תרווחומ־אל םאו רתוידורווחומ םא ,הדיזויו־תזזא דימת התימ ךרעהדנחי
 ופוג בשחמה־ךילהתש ןויכמ .תיעדמ הניחבמ רתוי־תקיודמ םאו תוילשא־תרטועמ
 לפשומה בשחמהש ירה ,אוה עבט־ךילהת ופוג אוה ,םיאנתה ךותמ חמוצודדלוע
 ־לדבה אלא לדבנ אוה ןיאו ,ידיחיו־דחא דימת היהיש אלא ול רשפא־יא תמאב
 דעוימה רביאה לש ותומילש יפל םג ןאכמו ,תוחתפתהה לש התומילש יפל הגרדבש

 .אתולבה־ירבד — ראשה לכו .בשחמל
 ןיפילחה־יסחיש ,ךכ לע הרעשה לש ץמש ףא וחומב ןיא יראגלווה ןלכלכה
 םע הלא ןירשימב םיהדזמ ויהיש רשפא יא ךרעה־ירועישו םוי־םוי לש םייתימאה
 הליחתכלמ הב לח וניאש ,תינגרובה הרבחה לש התמכח דוס אקוד והז ירהו .הלא
 עיגמ וניא ,עבטהךמ יחרכהה ,לכשומה .רוצייה לש ,יתרבח ,עדומ רדסה (*עמסמ)
 ,ץראה־םע ותוא רובס הנהו .איה תרוויע הלועפ ותלועפש ,עצוממכ אלא ףקות ידיל
 זירכמ אוה ימינפה רשקה לש הפישחה תמועל םא ,הלודג תילגת הלגמ אוהש
 הכמו אוה דמוע ,רבד לש ותימאלו .םתעפותב םירבדה םה םירחא יכ ,םיפותב
 .הכרצ־לכ ויניעב תטלחומ וזו ןיעה־תיארמב אוה קיזחמ יכ ,ךכ לע זירכמו ופותב

 ? ללכב עדמל םיכירצ ,אופיא ,המדנשל
 ,םירבדה־רשק ךותל םדא רדוח־לכתסמ .דחא עקר דוע ןאכ ונניינעל ול שי ךא

 תינויע הנומא לכ — לעופב־הטומתה ינפל דוע — ויניעב תלפונו־תסרהנ בוש
 םיטילשה תודמעמה לש םניינע :עמשמ .םימייקה םיבצמה לש םלוע־תויחרכהב
 םימלשמ המ דעב ,ןכ אל םאש .הבשחמה־תלוטנ הכובמה תא חיצנהל ,ןיטולחל ,אוה
 ־ףלק םוש םדי תחתמ איצוהל םיעדוי םניאש ,הכניפ־יכחלמ םינטפטפ םתואל ,םהל

 ז ללכב בושחל םדאל ול רוסא תינידמה הלכלכבש — הז אלא יעדמ ןומצנ
 םתוא ובאתסנ דציכ ,הארו אצ םינפ לכ לע .[8*118 8111>1-*<!ןג6] רתוהו יד ,לבא
 ואצמו ירפס תא וניבה םירחוסו םינתשרח וליפאו םילעופ :תונגרובה לש םירמוכ
 תא ינא דימעמש ,םילבוק (!)"רפמ־ידמולמ" םתוא ולאו ,םהילגר תאו םהידי תא וב

 .םתמלוה הניאש המישמ ינפב םלכש
 ליבשבש יפ־לע־ףא ,רצייווש לש ורמאמ תא סיפדהלו־בושל ץעיימ יתייה אל

 בוט רבד ןתנ וגותע
 .מ .ק ךלש

 חלוש ינירהו ;ירפס לע רמאמ ןגצטיד תאמ יתלביק עמ0ע08!נ בגא ךרד
 .טכנקביל ידיל ותוא
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 םירואיבו תוראה
 תאצוה י״פע םינקתומ הפיה תורפסהו היגולותימה ןמ תומשה ירואיב
 תונוש תואצוהב ונקתוהש ,טסקטב תומוקמ םתוא .ףינל־םלגנאיסקראמ ןוכמ

 ירואיב ."הסריג ייוניש" :אבה דודמב ןתינ םרבסה — הנוש הסינ יפל
 .םהל םידחוימ םירודמב ונתינ םייללכ םיחנומו תומש

 הובעיפהיתרוצ יכ ,החיכוה סקראמ לש דיה בתכ קדבנש הקידב — .42* דומעל — א
 ירחאל םיטטצמ ויהש יפכו ,גנירהמ העבקש יפכ /(£נב1;\¥10^11ןנ1^81)]ב^8611,? הביתה לש
 י״פע) "תוחתפזוה־יבלש" :ל״צו "תוחתפתה־יקבאזנ" בתכ גבירחמ .איה תיעטומ — ןכמ

 (,"לאטיפאקה" לש ישילשה רפסה ילושב ונתינש ,.ל .מ ןוכמ לש םיאולימה־תורעה
 .סואיז לש ונב .הינעה היגולותימה ןמ רוביג ,סואסרפ — .4 דומעל — ב

 הלכלכל סקראמ לש 1תננכ ,הארנכ ."תינגרובה תיעדמה הלכלכל" — .9 דומעל — 1ב
 .תישומישה תינידמה

 לע התדמעהו תבכרומה הדובעה לש המוצמצ :"...הז םוצמצש" — .37 דומעל — ג
 .הטושפה הדובעה

 "למע" :הלא םיגשומ ינש ןיב לידבהל ןתינ תירבעה ןושלב םג — .39 דומעל — ד
 "םידבוע״ו "םילמע" :ןאכמו ,"הדובע״ו

 דוזדניו ישב" הזהמב ,ףאטסלאפ לש ותדידי ,ילקיוק הנמלאה — .39 דומעל — ה
 .ריפסקשל "תוזילעה

 ותרמימ .תילותאק הליפת — הסמ ״ן הסמ העש ,תמאב ,סיראפ״ — .43 דומעל — ו
 תיטנאטסטורפמ 1תד רימה הכולמה אסיכל ותולע םעש ,יעיברה ירנה יתפרצה ךלמה לש

 .תילותאקל
 ."דחא תיב=םירכ 5״:האושמל הנוכה ״רכה לש ךרעה־יוטיב״ החסונב — .49 דומעל — ז

 .תמדוקה הקסיפבש "ףוסב״ו "תיבש" ,"תישאר״ל ליבקמ — .59 דומעל — ה
 .ופד תאמ םש ותואב ןאמורה לש ורוביג ,והרק ןוזניבור — .62 דומעל — ט

 סטנאנרס לש ןאמורה ךותמ ,"ןוגיהדוומד־ןב ריבאה" טוכיק ןוד — .67 דומעל — י
 "טוכיק ןוד"

 יוניכ ,"המואמ לע המוהמ" ריפסקש לש הזחמב רטוש ,ירבגוד — .69 דומעל — אי
 .ןדקש ינפ דימעמו ועבטמ לבגומ ,ךומנ דיקפל יאנג

 תלוונמ השא ,סטגאורטל "טוכיק ןוד״ב תתרשמ ,הנווטיראזנ — .70 דומעל ־־״ בי
 .תפומליתרעוכמו

 .םש ותואב הטג לש הזחמב תישארה תומדה ,טסואפ — .71 דומעל — גי
 .הטנאדל "תפותה" ךותמ — .84 דומעל — די

 תומדיףוליח אלא וביא הרוחסילעב לכ לש וידיב בהזה ירה..." — .88 דומעל — וט
 התרומת לבקמו ותרוחס תא רכומ הרוהסהילעב םא ,ונייה ,"תפלחומהיתרבעומה ותרוחס לש
 :רוקמב .בהז לש תומד ,השדח תומד השבל וזש אלא ותרוחסב בוש קיזחה וליאכ הז ירה ,בהז
 ״1)38 001(1 181:...(116 61113118861'16 0681311: (161־ ^61־3,118861־1611 ^3,76."

 :תיסורב חסונה
 ״60X8 30/1070 074ץ>*0*69906 809/1011*6996... 074ץ>*{([*6990ת0

 7083ק8■"__

 .ןמ *י ר״ד ידיב םבור *תירבעה הרודהמל דחוימב ונקתוה "רוקמבש םישובישל תורעהה ןכו ,םירואיבה ראש *
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 תוחתפמו םירואיב

 :תילגנאב חסונה
 "£01(1... 18 4116 41־308:1:0טס16(1 81ו3ן)0 01' 80010 ססתו מ: 0(1117 3116034601
 133?׳ 148 סגויתס!׳.'׳

 .תינעה היגולותימב רשועה יהולא ,סוטולפ — .107 דומעל — זט
 .תועבטמה תקיצי לש הכאלמה־יתבל הננבה ;״םיילדה״ — .109 דומעל — זי

 .430 = (מ) 52 + (ק) 378 — .175 דומעל — הי
 הארנכ השענ ,6% רועישב הנתוכה תלוספב רבודמשכ ,הנודנה הקסיפה תישארב ,בגא
 הנותנה תומכה ןמ 6% בשחנ םא ,ונייה ,רבלמ ןובשחה השעיי םא ולאו !וגלמ ןובשחה

 .טנופ 636 תלוספה היהת ירה ,הנתוכ טנופ 10.600 לש
 ומשל זמר ,"701:4311611611״ רוקמב ."תוידב־ירופיס ...חיפהל" — .192 דומעל — טי
 וילא סחייתה םקראמש ,"הלכלכבש םיפיטמה־םינכוסה" ןמ ,[]?3061161־] רכואפ םוילוי לש

 ,המוד הרוצב ,םג רכזנ הז םש .654 ׳מעב ,ןאמלגוק לא םקראמ לש ובתכמ ׳ר .רומג לוטיבב
 . ("108604306116011846״ :רוקמב) 384 ׳מעב

 תרכזנה תומד :[סוניפסירק ותוא בושו] 1461־001 018111008 — .198 דומעל — 1טי
 .סויצארוה ימורה ןטייפה לש תוריטאסב םימעפ המכ יאנגל

 תישאר תומד ,זירזו םורע ,תינניה הדגאה ןמ ,סואסידוא — .204 דומעל — 2טי
 .םורמוהל האיפופאב

 23דז תנשמ קוחה ׳ונייה ,(1349 ,ן 11 דראודא .23)...״םילעופה קוח״ — .220 דומעל — כ
 (.ל .א .מ ׳עה) .ישילשה דראודא לש ותוכלמל

 ןטפטפ ,ןקז ינורצח ,ריפסקשל "טלמאה״מ תומד ,סוינול׳ופ — .222 דומעל — אכ
 .גהל הברמו

 ,וידיסח !ונשיו ידוהה לילאה לש ותלגעב לגלג :טואנרגא׳ג — .228 דומעל — בכ
 (.532 ׳מעב םג) .תאזה הלגעה י״ע םירביא־קוסירל םמצע םיבירקמ ,ודובכל הכולהת תעב
 ירבעה םוגרתה .ריפסקשל "היצנוומ רחוסה״ב קולייש ירבד ךותמ — .233 דומעל — גכ

 .ןיקלה .ש תאמ
 ךותב ףיסומו ריבסמ םקראמ ![הרבחה לש] ילכלכה הנמז" — .251 דומעל — דכ

 ".הלכלכה לע האיצומ הרבחהש ,ןמזה" :הטאטיצה
 םייגולומוהה םירוטה ןיינעלו סקראמ לש ותרעהל טרופמ רבסה — .252 דומעל — הכ
 ־יטנא") "גנירתיד ןגיוא רמ ידיב עדמה תכיפה" ורפסב — םלגנא ךירדירפ — .א .פ ןתנ
 :תירבע .תוכיאו תומכ ,הקיטקלאיד : 12 קרפ ,היפוסוליפ :הנושאר השרפ ,(״גנירהיד

 .163—162 ׳מע ,םילעופ תירפס ׳צוהב

 ןאכ הבברתשנש ,םיבושיחה לכ יפל ,רורב ךא ,2%-) 7% רוקמב — .260 דומעל — וכ
 .האיגשה תא ןקיתו — ולש ״לאטיפאקה״ ׳צ1הב שרוק ךכ לע דמע .תועט

 ־תקולחב — םש !הרוטקאפונאמה ךותב הדובעה־תקולתב — ןאכ — .290 דומעל — זכ
 .הרבחה ךותב הדובעה

 ףיעס ׳ר !םילעופה־תורובח לכב תויצרופורפה לש ״תולופכ״ב — .294 דומעל — חכ
 .הז קרפב 3

 .םערה יהולא ,ימור ילאל שאר ,רטיפוי — .298 דומעל — טכ
 סטארקוזיא !םירצמב ץירע ךלמ — תינניח הדגאה י״פע ,סיריזוב — .301 דומעל — ל

 .הלוגס־דיחי ,תובוט תודימ לעבכ ותוא ראתמ
 .הגיראל תשורח־יתבב רונמה תרגסמ היורק ךכ ,(*״1116) ״דרפ״ — .311 דומעל — אל

 .(1867) הזה רוביחה תביתכ ינפל :וילאמ ןבומ — .314 דומעל — בל
 .םיקנע־שיטפב ןיוזמ אוהשכ ראותמ ,ינמרגה םערה לילא ,רות — .315 דומעל — גל

 !הנוכמה ןיבו ךרע־בוציעל דוסיכ הנוכמה ןיב לודג שרפה לח" — .316 דומעל — 1גל
 "£8 £0(164 6106 81־0886 1)11161602 34344 :רוקמב ״.תרצות־בוציעל דוסיכ
 2171861160 (161־ 11138611106 318 11־6111111 <1611(16111 00(1 318 ןנ 1־0(101(41)11(160(1601
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 תרציימ הניא ...הבוכמה״ש ,ךכל םאתהב (.תילגנאה ׳צוהב טמשוה טפשמה) £1161116111:.״
 110 הרעה ׳שה) ךכ השוע וניא עובקה ןוהה לש רהא ביכרמ״קלח לכש םשכ ,שדח ךרע
 1)11(1611 יוטיבה רסמב — ,(ןלהל 109 ׳עהב ייס .ב .י יבגל סקראמ לש וירבד ׳ר ןכו ,ןלהל

 .(61*2611^611) ״דילוהל״ וא (8011^611) "רוציל״מ לידבהל ,״בוציע״ י״ע

 /׳הבוכמה" :ל״צש דורב ךא ,״תונוכמה״ בותכ רוקמב — .319 דומעל — דל

 .אבה בושיחה דותמ אצוי ךכ ךא רוקמב וניא — ״עובשל״ — .320 דומעל — הל

 .עובשב םיטוח תויקנוא 13 םיווטנ ךלפ לכב :םיבושיחה הנהו — .320 דומעל — ול
 (תויקנוא 16 ליכמ טנופ לכ) וא ,תויקנוא x 13=5850 450 ,אופיא ,םיווטנ םיחלפ 450~ב

 לכ ; םויל תועש 10 םידבועה םילעופ ב1/! עובשב םינתונ הז קפסה .טנופ 365*18-—■
 !ס

 ,לעופ — .תועש 150 — םילעופ 2% ידה ,תועש 60 (הדובע ימי 6) עובשב דבוע לעופ
 3655/8 תייווט ליבשב ידה ן תועש 60־ב הנתוכ תויקנוא 13 הווט ,טושפ רושיכב דבועה
 וא ,הדובע תועש 60x450=27.000 ךרטצי (ל״נכ ,תויקנוא 13x450 םהש) הבתוכ טנופ

 .א״כ תועש 10 ינב הדובע ימי 2700

 תאצמה תא דל וסחייש ,תינעה היגולותימה ןמ ןמא ,סולאדד — .334 דומעל — זל
 םהיניעו םדא־תריומד ראיתש ,ןושארה אוהש ,וילע ורמא .ב״ויכו לידבייבזאמ ,חדקמה ,זרבה

 .תוענומ םהידיו תודעוצ םהילגר ,תוחוקפ

 .םינניה לצא החפמהו שאה יה1לא ,זנוטספה — .334 דומעל — חל

 לגלגל ,ןותחתה םלועב ,וילע לטוה תינויה הדגאה י״פע ,סופיזיס — .347 דומעל — טל
 הדובע השוריפ "סופיזיס תדובע" .הטמל רדרדימו רזוח היה הזו ,עלס שוג דהה הלעמב

 .שדחמ דימת הב ליחתהל שיש ,תואצות־אלל תכרפמ

 .הדמתהו חוכ לש למסכ לבוקמ ;תינויה הדגאה ןמ רוביג ,סלוקרה — .348 דומעל — מ

 "טסיווט דבילוא" ןמורה ךותמ תומד .דדושו חצור ,ליב סקיימ — .363 דומעל ־״ 1מ
 .סנקיד םלרא׳צל

 .216.318 רוקמב .תילגנאה ׳צוהה י״פע ןתינ רפסמה ;216.218 — .373 דומעל — אמ
 .16.241.022 :אבה רפסמה ךא ,216.318 :(יקסטואק ׳צוהו) תיסורה ׳צוהב

 ןרצי״ל ,ונייה ,דבועל ןאכ הנובה ךא ,?1*0(11126111; :טסקטב — .419 דומעל — במ
 לבוקמש ,ךרצי״ה ןמ לידבהל ,"רציימה" ןאכ ןתינ כ״ע .סקראמ יפב יורק אוהש יפכ /׳רישיה

 .טסילאטיפאקה ליבשב וב שמתשהל

 תרצותה לש שדח קלח ותוא ,ונייה ,(עד־מ)=םיכרעה־זורצךח — .427 דומעל — גמ
 תרצותה ,ונייה ,(ע+מ+ק)=תרצותהדרעמ לידבהל ;רוצייהדילהתב תמאב רצונש ,תללוכה
 דמגב תרצותב הלגתמו רזוח אלא וניאש ,(ק) עובקה קלחה תא םג הכותב תללוכה ,הלוכ
 .הטמלמ 10 הרוש ,170 ׳מעל הרעהב ״הסריג־ייוניש״ ׳ר תיסורו תילגנאב חסונה) .ךילהתה

 (.ל״גה ׳םעב טסקטב הרדגהה ׳שה

 .תילגנאה ׳צוהב שוריפב ךכו .דבלב !! תואחסונל הנןכה — .435 דומעל — דמ
 ןוהה-לעב ןיבש ,(הייפכו תולת לש) םחלה :ושוריפ ךוזוח־סח־י״ — .437 דומעל — המ
 (136—135 ׳מע) 4 קרפ הלעמל ןייע .יטסילאטיפאקה רוצייה ךילהת ךותב ,ריכשה לעופה ןיבו
 (253 ׳מע) 9 קרפ ;תירוטסיה הניחבמ ,ןוהה־לעב ןיבו ״ישפחה״ לעופה ןיבש תולתה־סחי לע
 24 קרפו (504 דנע) 23 קרפ ,ןלהל ןכו ,לעופה לע יופכ ותויה תניחבמ הז יטפשמ־סהי לע

 .ןוהה־רבצה תניחבמ הז םחי לע (590 ׳מע)
 השקי ךא .תוומלאידוונב — "1מ111101*1;£118" בותכ טסקטב — .449 דומעל — ומ

 :ל״צו םופדיתועט ןאכ הלהש ,המוד .הז ףוריצב יוטיבה לש ומעט ןיבהל
 .םגרות ךכו
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 תוחתפמו םירואיב

 ;היצרופורפ י״ע בושיחה — .451 דומעל — זמ

 הדובע תעש *4 — םיסנפ 3
 הדובע תעש ץ — םיסנפ 4

 ץ -4,1/8 4 ^ 2
3 7 3~ ~~ 

 1 — 1/2 = 1/2 ןושאר הרקמב :אוה סוכיבח
 1 — 2/3 - 1/3 לבש הרקמב

 .רליש לש הנושארה ותבוהא ,בלאק הטולראש לש היבא ,בלאק— .473 דומעל — חמ

 .18ד1 האמה ןמ ,רדנגתמו אקיר ינורצח לש סופיט

 .קאזלאב תאמ "קסבוג" ןמורב יליכ ,ךשעושונ :קסבוג — .484 דומעל — טמ

 אוה — הרוסמה י״פע ! הדוהיב ימור ביצנ — סוטאליפ ס־חטנופ — .485 דומעל — נ
 ןיחודש ימ :ונייה /׳סוטאליפל סויטגופמ ךל״ .ויפכ ןויקנב ץחרו ושי תא הבילצל איצוהש

 .בושו־ךלב ותוא
 לעב קנע ,ןוירג ;ןאקלוו לש ונב ,שא קרוי תצלפמ־לילא ,טוקאק — .487 דומעל — אנ
 .המדאב עגונש תמיא־לכ ,םישדח תוחוכ קבויו־רזוחו קנויה קנע ,סואיטנא ן םישאר השולש

 .תינויה היגולותימה ןמ תוחוקל תויומדה שולש לכ

 .ןהכ בקעי —תירבע .ן קלח ,הטגל "טסואפ" ךותמ — .488 דומעל — בנ

 1809 תנשב דסונ ,״ירבלייה לש יהרזמ־ידוהה אבפלואה־תיב״ — .492 דומעל — גנ

 זאו 1862 תנש דע םייקתנ ; ״תיחרזמה ודוה לש הרבה״ב תורישל םידיקפ ךוניח ליבשב
 ."לוקס־קילבאפ״ל ךפהנ

 םוגרתב שוריפב דלו !תונוזמ ףויזל הנוכה — תורוחס ףויז״ — .495 דומעל — דנ
 .ילגנאה

 .סופד־תועט איהו — ׳ג ,8 ,רשע־השימח קרפ :בותכ רוקמב ־״ .496 דומעל — .דנ

 וא רוזחמ ,ונייה ,רוחזמה־תלוכסא :"0111*1*6מ07 8011001״ — .510: דומעל ־־ ונ
 .תורוחסה רוזחמ ליבשב םג 01ג1־!־6מ07יב תילגנא ןושלב םישמתשמו שי ךא .־חסונה בוביס

 "(׳ב ףיעס תלחתהב ,ינש עטק ,3 קרפ ,ן השרפ) תילגנאה ׳צוהב םיאצומ ונא הז ןיינעב

 ,ירוקמה הנבומ י״פע ןאכ הב םישמתשמ ובא (סןגתנ״סמס^) וז הבית" :האבה הרעהה תא
 לדבה לדבנ הז ךלהמו ;די לא דימ רבועו״ףלחתמ אוהשכ ,ןוממה ךרד וא ךלהט ׳ונייה

 "םייללכה םיחנומה חול״ב ׳ר (011*0111^1:1011) רוזחמה ןמ תוהמבש

 ייודיש תיירואית" :הלעמל ׳שה .״לעופה ליבשב ,ןוה תררחשמ״ — .527 דומעל — זנ
 .6 ןמיס ,13 קרפ ,״לקשמה

 לש ןמורב טוכיק ןוד ריבאה לש םילכה אשונ ,השנאפ וכנאס — .528 דומעל ־־־ חנ
 .סטגאוורס

 .׳ג ׳רחמל תפסות אי,ד וז ,ררעה יכ ,רורב םינשה רדס ךותמ — .529 דומעל — 1חנ
 ,רזעלא —18 .םיינעה תבכש :"1ו3231ר1830]110]11;6יי — 531 דומעל — טג

 .םיאולהת־שיאו ינע ,(סאקול) השדחה תירבה ןמ תומד

 .הדובעה־תוחוכ לש עצהה ץחלל הננבה ,"םצחל" — .531 דומעל — ם

 ידימ שאה תא לזג אוה !תינןיה הדגאב רוביג ,סואיתימורפ — .532 דומעל — אס
 .עלסה קוצ לא םייתשוחנב קתור והשעמ לע שנועכו סואיז

 .16־.ד האמה תלחתהמ יגמדג םע־רפס ךותמ תומד — סוטאנוטרופ — .534 דומעל — בס

 .םלועל ןקורתנ אלש ןוממיקנרא ול היה

 1861 ! 1860 דע 1857 ! 1856 דע 1853 :ל״צ םינודנה ןמזה־יקרפ — .535 דומעל — גס
 .1864 דע

 .הנש 3*4 ל״צו ,הנש 4*4 תועטב בותכ .536 דומעל — 1גס

 .הלש ףסכה״תורכמב תמסרופמ ,היבילובב ריע :יחטופ — .543 דומעל — 2גס
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 םירואיבו תוראה

 תוגלפ יתשל םייוניכ — ״הנותחתה הייסנכה״ו ״הנוילעה הייסנכה״ — .558 דומעל — דס
 .תילגנאה הנידמה־תייסנכב

 ־ימורדה הקלה לע קר לה הלבטב רמאנש המ ירה סלוול רשאו" — .562 דומעל — 1דס
 הז-טפשמל ךומסב האבה הטאטיצה ךותמ ךא "2111;.. .1110114״ :בותכ טסקטב ״.יברעמ
 ."1101(18 0ת17 10...״ :הז טפשמ םגרתמ ילגנאה ,םנמאו .תועט ץאכ הבברתשנש רבתסמ

 ךשומה םישורבכע דייצב השעמ ".ןלמאהמ םישורבכעה דייצ" — .574 דומעל — הס
 לש הלזמ ערתיא * ריעב ושפש םישורבכעה תונחמ תא םימסק־לילחב רהנה ימימ לא וירחא

 .ריעבש םידלי םימה ךותל ךשמו םק ,ודובכב ועגפו ןלמאה

 "תוקרי" רוטב :רוקמב תואיגש יתש הארנכ ובברתשנ ׳ב הלבטב — .578 דומעל — 1הס

 .530.870 ל״צ ןורחאה רוטבו ;ו 08.ו 93 ל״צ םוכיסה
 ,תינוניב תיתנש הסנכהל הנובה — ״הנשל תללוכה הסנכהה ךותמ״ — .580 דומעל — וס

 .ש״יל 100דנ הלעמל

 ;■יבורמ םישוביש ולח — תילגנאהו תיסודה ׳צו,דב ןהו רוקמב ןה — הלוכ הלבטב

 :התרבסהלו הלבטה ןוקיתל ןויסנ ןלהל

 .1 ה ?3 ס

 דנאלריאב (ש'יל 60דנ הלעמל) סייתיישעת םיחוורמ תוסנכה .ד רוט
18 6 5 1 

** 

00 

 שייל 'ילעב ׳םמ עייל ־ילעב ׳סמ
 הסנכהה הסנכהה

18.081 4.669.979 17.467 4.368,610 . . 
 :הז ללכב

 100 דע ש״יל 60־מ תיתנש הסנכה ן 238.726 ש״יל 5.015 222.575 4.703
 1.979.066 ש״יל 100־מ הלעמל תינוניב תיתנש הסנכה 11 11.321 2.028.471 12.184
 10ס*מ הלעמל ההובג תיתבש הסבכה ווו 2.150.818 ש״יל 1.131 2.418.933 1.194

 . . . . (1 :תקלחתמ ווו הסנכהה . . 1.083.906 1.010 1.097.937 1.008
186 1.320.996 121 1.066.912 . . .... (2 

 .... (א :תקלחתמ (2 חסבכחח . . 420.535 95 584.548 158
 .... (ב . . 646.377 26 736.448 28

 . :(ב חסבכהח ךות5 . . 262.610 3 264.528 3

 .(.ג .מ ׳הה עויסב) 587—586 ׳טעבש םינותנה י״פע הנקות הלבטה

 .הלעמל ה הלבט ןייע .274.448 תועטב בותכ טסקטב .264.528 — .587 דומעל — זס

 /גאסיל תאמ "סאלב לי׳ג" ןמורב אפור — סודארגנאס — .587 דומעל — חס

 רוקמב ".םימשה־ףועכ ...רקפה םהש םיראטלורפ" — .591 דומעל — טס
 : (12 ,ז ,עשוה) ו״נתבו .קוחל ץוחמ ,רקפה — ותנוכי ס£61£1י016 ?1-ס1013.ע1@ע

 יוטיב םגרותמ תיסורה ׳צוהב ."םדירוא םימשה ףועכ ,םתשר םהילע שורפא ובלי רשאכ"
 — םימעפלו תואכרמב ״£ע66" בתוכ ילגנאה .״קוחל ץוחמ ודמעוהש םיראטלורפ״ :הז

.1)011413176 

 :בותכ הטאטיצה לש ילגנאה רוקמב ."םכסה יפ־לע תויוסירא" — .594 דומעל — ע

 ךא .העש לכב הלטבל יאשר םידדצה ןמ דחא לכש ,תוסירא ,ונייה ,!סמהמסע 01:17111
 ״311:4 6111 ]3ח 1־1 ^0 1<(גת(11ןז0תנ?." :בותכ ינמרגה טסקטב

 הנשה ןמ יעיברה קוחה :הנובה ;״׳4 ,ן םלרא׳צ 16, קוח״ — .596 דומעל — אע
 (.ל .א .מ ןוכמ ׳עה י״פע) .םיאבה ׳טעב םג ךכל המודבו .ןושארה םלרא׳צ לש ותוכלמל 16־ה

 ליבשב דובעל" :אבה רבסהה הז םוקמב ןתינ תורודהמ הליאב — .616 דומעל — בע
 םנח דובעל :םעה יפב ושוריפ — "ןנסזגע 16 עס! (10 1,1־ס11880" — ״היסורפ ךלמ

 .לטב־יכלוה םילעבל



 תוחתפמו םירואיב

 הקירמאל 1620 תנשב ורגיהש םילגנא םינאטירופ ,(ןנ11£1-11ז1 :(י81;1161י8) ןיקיתן — גע
 .השדחה הילגנא לש תונידמה תא ןאכ ודסייו

 סלגנא הניכש הביח־םש !רוחש ,ישוכ — 110111■ רוקמב — .650 דומעל — 1גע
 .ודידי סקראמל

 סדילקבא לש ןושארה רפסב 5 ףיעס ארקנ "ןג0מ8 381מ01־11מ1" — .658 דומעל — דע
 .הז ףיעסב רשא הריתיה הרמוחהו וב ןודנה רויצה לשב ׳הירטמואיגה לע

 רבכ סקראמ זמרמ (ודראקיר לשו) תיממ .א לש וו ותאיגש לע — .658 דומעל — הע
 .505 ׳טעו 485—484 ׳םע ׳ר ןכו .109 הרעה ,13 קרפ ,לשמל /שה .ונינפלש דרבב
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 הסריג ייוניש
 טסקטהו ירבעה םוגרתה ויבש ,םיירקיע םישרפה לש רחבמ תללוכ המישרה
 (םלגנא .פ לש ותכירעב) תילגנאה האצוהה הסונ ןיבו ,ודוסיב הנוהש ינמרגה
 ןקתוהש ,(1935 טאדזיאטראפ ,בונאפטס .א לש ותכירעב)תיסורה האצוהה חסונו
 דבכ ואבוהש הסריג ייוניש — .יקסטואק .ק לש תינמרגה האצוהה יפ לע
 תא איבהלו רוזחל ילבמ — ןאכ וניוצ ,״םירואיבו תוראה״ב הלעמל
 יפל וניוצ תומוקמה ראש .ב״א ינמיס יפ לע — ןאולימב תונושה תואחסונה

 .ונינפלש האצוהה לש םימיאתמה הרושהו דומעה ירפסמ

 תומדקהל
 :רוקמב "...םיסחי דעב תוירחאה* — .הטמלמ 17 הרוש ,5 דומע

 ״...\׳6נ־3מ4עע01־411611 £111• ¥61י11 ;114111880.'י
 ."1:616410118" :ילגנאה חסונה יפל ןתינ

 :רוקמב "".םיינרדומה םיילכלכה םיאנתה ...ויה סירסה* — .הלעמלמ 18 ׳ש ,8 ׳מע
 ״...1X10 16(1(161:11611 51{0110111180]16מ ¥61־11614111886."

 "01א0ש61ן11מ" :יסורה חסונב ."60ם<11410118" :ילגנאה חסונה יפל ןתינ

 ג רוקמב ".ענמיה־אלל וילא רובעל שיש ,רחא רדס לש ותויחרכה" — .הטמלמ 3 ׳ש ,11 ׳מע
 ״...<116 !א01;\׳ע6מ ^1^611; 611161• ;111(11-611 01-(1111גת£. . .\\-(נ 1־111 <116 61־846
 [0ע<1ם11ם5] 1ג4>£011011-01 011188.״
 ,הז עטקבש תומוקמ המכ דועבו ,ןאכ ונתינ ,תיסור הטאטיצ ךותמ םיחוקל םירבדהש ןויכמ

 .תיסורה האצוהה יפ לע

 הביתה ".הלאכ (םיטשפומ) םייללכ םיקוח םימייק ןיא" — .הלעמלמ 15 ׳ש ,12 ׳מע
 .םקראמ י״ע הארנכ הפסונו יסורה טסקטב הרסח "םיטשפומ"

 ועבט לע םיקיתןה םינלכלכה לש םתפקשה ללכ ןכתית אל" — .הלעמלמ 20 ׳ש ,12 ׳מע
 חסונה יפל• "...הימיכהו הקיזיפה יקוחל וגוסב־,דווש הז קוח היפלש ,ילכלכה קוחה לש
 הבצמב וז (תילכלכ) העפותל רשא תונוכתה לשו ימינפה הנבמה לש ינדפק חותינ" :יסורה
 ללכ ןכתית אל יכ ,ךליאו 40־ה תונשמ דוע ,םיבורמ םירקוח םעפ־אל ענכיש ,ינתלעפה

 "...רכו ,םיקיתןה םינלכלכה לש םתפקשה

 וכרע" :ינמרגה חסונב "...הז רקחמ לש תיעדמה ותרטמ" — .הטמלמ 8 ׳ש ,12 ׳מע
 "...הז ןיעמ רקהמ לש יעדמה

 ךוממו הרוחס" :הנושאר השרפל
 — יוטיבה־ןפוא אלא ללכב שמשל לוכי ןיפילחה־ךרע ןיא״ — .הטמלמ 17 'ש ,30 ׳מע
 ול אהי ןיפילחה־ךרעש ךירצ" :יסורה טסקטב ".ונממ לדבנה ןכותל — ״העפותה תרוצ״
 וב ולחו תיסורה האצוהב רצוק עטקה לכ ".הלא יוטיב־ינפואמ הנושה ,והשלכ ןכות

 .םירכינ םייוניש

 :רוקמב ״.רוצייה ךילהת לש יתרבחה ןוגריאה״ — .הלעמלמ 14 ׳ש ,33 ׳מע
 "ס16 £086118011:141110110 )<01111)10:11:1011 <168 1?1־0(11111416118ן)1־0268868."

 .יסורהו ילגנאה חסונה יפ לע ןתינ
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 תוחתפמו םירואיב

 "."תוישממ תוריצי לש גש1מ םצעב תונתונ ןניא" — .13 חרעה .הטמלמ 9 ׳ש ,36 ׳םע
 ןניא" :רוקמב .תילגנאה האצוהב אבומה ,הטאטיצה לש יקלטיאה רוקמה יפ לע ןתיב

 ".שממ תושדח תוריצי
 םינותנ וללה םיסחיה יכ ,םינרציל ,םהל הארנ ןכ לעי..." — .הלעמלמ 10 7ש ,37 ׳מע

 :רוקמב ".םאצומדכצעב
" . . . 1111(1 80116111611 031167 007011 (13,8 11671501111X1611 £6£6!)611." 

 :ילגנאהו יסורה טסקטב .236 ׳מע "גנירהיד־יטנא" לש תירבעה האצוהה יפ לע ןתינ םוגרתה
 ".תרוסמבש־לגרה יפ לע ועבקנ םיסחיה יכ"

 :רוקמב ״...הפוג הדיחי התוא לש םה םייוטיב״ — .הלעמל 17 ׳ש ,41 ׳מע
 ״40807110156 (161־ 86119611 £11111611;.״

 ".ןמצע תודיחי ןתואב םה םיאטובמ" :יסורה טסקטב

 תיביטקייבוא יוטיב־תרוצ שבול םדאה תודובע לש ןויוושה" — .הלעמלמ 7 'ש ,59 ׳מע
 הדובע-הוכ לש תועקשה הב ד1מל הדימה ן הדובעה ירצות לכב הוש דדעה־תושיש ,ךכב
 ,ףוסבל * הדובעה־ירצות לש ךרעה־רועישב יוטיבדררוצ תשבול — הנמז ךשמ ידיילע ישונא
 םישבול ,םהיתודובע לש תויתרבחה תורדגהה ןתוא תומשגתמ םכותבש ,םינרציה יסחי

 :רוקמב ״.הדובעהיידצות ןיב יתרבח סחי לש הרוצ
 ״1)16 0־16101111611) (161* מ161180]1110]1611 4^1)611611 61־11311; 016 83011110116
 £01*111 (161־ £*161011611 \^671£6£61181311011ס1115611 067 .4 1־116118]>3״0311121;6, <138
 1\1388 (161* ע67308£31)011£ 1מ6118011110]161* 4.71)6118157311 (1111*011 1111*6
 2611(131161• 61*11311; (116 £01־111 (161* 1¥671£76886 067 .41*1)611181) 1־0(1111516,
 611(111011 (116 ¥6711311111886 067 ?700026111611, י\707111 ;{6116 £6861180113:1:1־
116) 471)611611 1)61311£1 ^76706X1, 67113116X1. 11011611 1>6811111ז11011£611 1111־61־ 
 £01־111 611168 £68611801131111011611 ¥67113111118868 (161־ 4.71)6118]) 1*0(101516.״

 :יסורה חסונה

 "ק386*40ד־פ0 ק33ת144141>^ 46ת086*46ם<^ ק360־ז תק1406ק6ד367
 פ611ג60ד86*4>4ץ1ס <ןנ0ק1*ץ פ תק08ץ1<ד־3x ד־קץתפ, (<3א חק680ז3פתמ-

 0£9ץ*4 ד־ץ >4<6 0^65:73*40(1410 070*41״ו00714; *43מ16ק6א*16 337ק37
 46/1ס86460ו<ס*4 ק3604614 014/181 ^ חק0#0/1מ<1476/11ב14007810, תס/ךץ^פ©!
76 ,#3 : (43150X4644ג0ק1״1ץ 86/1141414*481 07014?400714 חק0£ץ1<708 7קץ 
 07*401ע6141451 ז46>£8ץ ז*ק0143808ן476/151ה1>4, 8 א070ק3^ חק0מ8/ו51ן070$ו
 3714 0618(60786(4148/6 0תק©£6/ן61414מ ^ ק3607, ח0תץי481ס7 5}ג0ק1״וץ
 0618(607861414070 07140111614148 0ק0£ץ1<708 7קץ#3׳י.

 :ילגנאה חסונה
60117617!;<01 1)6886*1(31117 01 311 8071:8 01 1111X11311 131)007 18 6X1 116 6<!ןג?" 
1116 01 7 111611* $7000018 311 1>6111£ 6(103117 731068*, 1116 1X16381176<! 
,1111176> 611(6X1)611(1111176 01 131)0117 ]>0^767 1)7 1116 (11173110X1 01 11131 6X1 
;0117(131 01 111018)910[ 1116 01 731116 01 11331117!) 1116 01 131563 1116 1071X1 
7/111011 171111111 ,1110678),570[ 1116 01 7613110118 311(1 11X13117, 1116 1X11111131 
1116 800131 0113730167 01 111617 131)0117 30171X163 118611, 13156 1116 1071X1 
 611766X1(7613110X1 1 800131 3 01 1116 ])70(111018.״

 תא ,רבד לש ותימאל ,הריתסמש איה — ןוממה תרוצ״ — .הלעמלמ 17 ׳ש ,62 ׳מע
 :רוקמב "...תויטרפה תודובעה לש יתרבחה יפואה

-0113 £6861180113111101168 0611 7/610116...-016 06101071X1-£8 181...״ 
 73151:67 067 £71731371)611611 8301111011 7678011161671.״

 . .301113117 001106318...״ :ילגנאה חסונה יפ לע ןתינ
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 ,דסריג ייוניש

 "1־136ק30נ1פפ67 861!ג607פ69אץאכ 8ץ3תפ..." :יסורה חסונה

 טפשמה ".ישממה םלועה לש האובב אלא וניא תדה םלוע" — .הלעמל 8 ׳ש ,65 ׳מע
 .תילגנאהו תיסורה תואצוה-־י יה לע סייגו רוקמב רסח

 :רוקמב ".ןוממו הרוחסל התיהו הרוחסה הלפכנ" — .הטמלמ 9 ׳ש ,71 ,טע
 ״. . .(116 ¥67(10ע*)1002 (167 \7376 111 ¥?376 1111(1 061(1.״
 ךכל המודבו "...!;]16 311467601131100 04 001111110(111:168..." :ילגנאה חסונה

 .יסורה חסונה

 ירפ אלא ולא תונוכת ןיאש ,ןמזב וב םיזירכמ םיאצמנ..." — .הלעמל 3 ׳ש ,75 ׳מע
 הז ירהו..." :תפסות ןאכ האב יסורהו ילגנאה טסקטב ".םדאה לש תיתורירשה ותבשחמ

 ".תושונאה לש תיללכ המכסה יפ לע ןרושיא לע ואב וליאכ

 .תילגנאה ׳צוהב ןכו רוקמב ךכ ".בהזב הדימה־תמא לש" — .הטמלמ 15 ׳ש ,81 ׳מע
 ".תינוממה הדימה־תמא לש" :יסורה טסקטב

 הטישב התמלשה לע האב הזב הז םישיאה לש וז תולת־יאו" — .הטמלמ 13 ׳ש ,87 ׳מע
 :רוקמב .ילגנאה חסונה יפ לע ןתינ טפשמה ״.םיצפח ידי לע תידדצ־לכ תולת לש

 .(1388 (116 ס1131נ11311£181£61{; 367 ?673011611 700 6111311367 81011 111
".1121^672 11302121£611(41- 830111101167 31136111267 87346111 61116111 

 תוראה״ב ׳ר ".תפלחומה־תרבעומה ותרוחס לש תומד ףוליח" — .הטמלמ 15 ׳ש ,88 'מע
 .ו״ט ןמיס ,"םירואיבו

 הדימע הז לומ הז םידמועה םיכילהתה ינש יכ ,התא דמוא" — .הלעמלמ 2 ׳ש ,92 'מע
 העונתב תמשגתמ תימינפה םתודחא יכ ,תרמא וליאכ ירה — תימינפ תודחא םיווהמ תיאמצע
 םימילשמ ןכש — םינפבמ תואמצע־ילוטנ לש וז תינוציח תואמצעתה .םיינוציח םידוגינ לש
 ־היוטיב לע האב תודחא התוא ירה ,תמיוסמ הדוקנל דע תמדקתמ איהשמ — ידדהא םה

 :רוקמב ".רבשמב — התוצרפתה

 ״0383 316 8611)8130312 6111311367 2626001067476460 3 60 ?7026886 61116
;£11111611 11111676 11176 3388 ,6113086117(61 ;1161881 ,1111363 ;£11111611 11111676 
-¥67 3118867110116 316 :06111 .:677621(1 06260334260 3118867611 111 81011 
-67 610311367 17611 ,84311312611(1108611 111116711011 367 861108130312002 
316 81011 0130111 80 ,1071 00111? 261718:360 610601 20 188(1 ,230260360 
".£7186—6106 307011 2611603 26773118301 £1011611 
 הזתיטנאכ המצע תאטבמ וז תימינפ תודחא יכ ,תרמא וליאכ ירה"." :ילגנאה חסונה
 הז תא הז םימילשמה םיבלשה ינש ןיב ןמזב־הקספהה הדימה לע רתי הלדג םא .תינוציח
 שגדומ חקמל רכממ ןיב (8ן0114) ערקה םא ,תורוחסה ןמ הרוחסל רשא םלשח לוגלגה לש

 ".רבשמ — איבמ אוהש ךות הלגתמ ,םתודחא ,ונייה ,ימינפה םרשק ירה ,רתויב

 ״> ןוממה לש ודצ לע ולוכ לפונ העונתה לש הכשמהש ירה״ — .הטמלמ 19 ,ש ,93 ׳מע

 :רוקמב

 "ס!6 £0011001131 367 267762002 43111 330111 2002 304 316 86116

 368 061368. . .״

 "...ןוממה לש הייארה־תדוקנמ אלא הפוצר העונתה ןיאש ירה" :יסורה חסונה

 (יקסטואק ׳צוה=) תיסורה ׳צוהב ןתינ ,"ןוממ" עטקה לכ — .הלעמלמ 5 ׳ש ,105 ׳טע
 .הברהב בחרומ חסונב

 :ילגנאב . (067708 767001) ״םירבדה בצע״ — .הלעמלמ 8 ׳ש ,106 ׳טע
"767001 06x08םירבדה (קבד) רשק :ונייה ,״. 

 :טסקטב רתול לש טפשמה ״.״רשנה ךשונ תא יל לפוכ התא״ — .הטמלמ 3 ׳ש ,109 ,טע
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 תוחתפמו םירואיב

 "]\18,06681; 11111* 61נב6מ 2\71111מ^ 3118 (16111 8063<16יז\ז£061:, (1388 1011 ]116
 1110111; 662361611 1111(1 <101*1; 2110111; 6311:1:611 631111.״

 האצוהב טמשוה עטקה "...הרוחסב ןוממ ריממו רזוח הנוקה" — .הטמלמ 12 ׳ש ,110 ׳מע
 .ןודנה ןיינעה ליבשב המגודל תושדקומה תורוש 17 ואב ומוקמבו תיסורה

 ."ךופה סחיב" :תילגנאהו תיסורה האצוהב ."רשי סחיב" — .הלעמלמ 2 ׳ש ,115 ׳מע

 יפ לע םגרותמ ".תונמדזהה הנתינ וליא" — .107 הרעה .הטמלמ 18 ׳ש ,115 ׳םע
 םינטק םירוזחמב" :הרעהה התואב "ךרוצה םק וליא" :ינמרגה טסקטב .ילגנאה רוקמה

 ".םירצק (׳161־1111116) םידעומב״ :ינמרגה טסקטב ".(111 811011 81101*1; 011*0168)

 ךו״דל ןוממ לש ותכיפה" :היינש השרפל

 ךרעכ ומצע םעמ ךדעיףדועכ ומצע תא שירפמ אוה וב..." — .הלעמלמ 15 ׳ש ,125 ׳מע
 :רוקמב ״.ומצע תא ךרעשמ אוה וב > ירוקמ

 "...ע70ע1ז1 6ע... 3106 8,18 2/[661*\\ז6ע1; ץזסמ 81011 8611)81: 818 ןגע8£1ג111£11-
 011611 ^61*1; 81)81:6881;, 81011 861681; ^61*^61*1^1;.״

 06651...״ ומצע תא החוד" י״ע8681:6881; יוטיבה אבומ יסורה הסונב
 .("(11£(:61י6מ1;131;69 1£8611!1;ד ״לצפתמ״ י״ע — ילגנאב ולאו ״.(דכו ומצע םעמ ךרע־ףדועכ)

 ןופ טרעוורהעמ א פא טפדאוו" :תסרוג (קרוידינ ,ןוסירמ .י ר״ד לש) שידייב האצוהה
 ".טדעוו ןקיד׳הליחתכל סלא ןיילא ךיז

 ".םילומג םידוהי" :רוקמב ".םילומנ ודלונ וליאכ" — .הטמלמ 11 ׳ש ,125 ׳מע

 "טלחומה ךרעהיףדוע לש ורוציי" :תישילש השרפל

 רבדה" :יוטיבה חסונמ תואצוה המכב ".הדובעה״אשמ" — .הלעמלמ 10 ׳ש ,144 ׳מע
 "1?66 81163801; 01: 1113,6 ^01*6.״ :ילגנא חסונ ״.הדובעה תלעופ וילעש ,(רמיחה ,ץפחה)

 .תישימח השרפב ןכו ןלהל רזוח הז ונבומב יוטיבה

 דדוכ" : 167 דומעב) ״.טרפה לש ליעפה ותדובעדוופ״ — .הלעמלמ 17 ׳ש ,148 דבע
 " ... 8611161* 8106 661^1^6116611 .41י66!1;861־3:{:1;.גי :רוקמב (״.ותוליעפב הדובעה
 ".יחה טרפה לש ותדובעדווכ" :ילגנאה חסונה ״.הלועפב הלגתמה ותדובע־חוכ״ :יסורה חסונה

 .2״ :קרפה ןאכ ליחתמ (יקסטואק הסונ־־) יסורה הסונב — .הלעמלמ 1 ׳ש ,149 ,טע
 .(".ךרעה־ףדוע רוציי וא ,ךרעה יוביר ךילהת") ׳ךורעישה־ךילהת

 .הלעמלש םיירמוחה םימרוגה ןבומב "םיצפההדכימרוגה" ־~ .הלעמלמ 3 ׳ש ,149 ׳מע
 ".םייביטקייבואה םימרוגה" :ילגנא חסונ .תיסורה האצוהב ךכו

 ־ךילהת םע וכורעישו הדובעהדדוכ לש וכרע" :ןאכמ — .הלעמלמ 5 ׳ש ,156 ׳םע
 :רוקמב ".םה םינוש םירועיש ינש — הדובעה

 ״1)61* \¥61*1; (161* .41*6 611;861־3:1;1; 1111(1 161*6 ¥6נ^61*1ןג11£ 1111 .41*661181)1*02688
 8111(1 3,180 2י9761 ¥6ע80616<16116 0־1*688611.״
 ךילהתב ורצוי הדובעהדווכש ךרעהו ,הדובעהדרוכ לש וכרע :ןאכמ" :ילגנאה חסונה
 וב שומישהרחקופתו הדובעהדדדכ לש וכרע :ןאכמ" :יסורה חסונה "../וכו ,הדובעה

 "...דכו ,הדובעה ךילהתב

 ".רוצייה־יעצמא םגו" :תיסורה האצוהב ״.תורוחסה םגו״ — .הלעמלמ 11 ׳ש ,157 'מע

 ׳צוהה יפ לע ןתיב .תילגנאה האצוהבו רוקמב רסח עטקה — .הטמלמ 11 ׳ש ,160 ׳מע
 .(יקסטואק 'צוהו) תיסודה
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 הסייג ייוניש

 תילגנאה ׳צוהב ".הקפסאלו שוקיבל ,ךרעל ישקב דוהיב."" — .הטמלמ 1 ׳ש ,164 דנע
 ."הקפסאלו שוקיבל" תוביתה תורסח

 תמאב תרצוימה וז ,השדחה םיכרעה־זורצות :עמשמ״ — .הטמלמ 10 ׳ש ,170 'םע
 :רוקמב ";ךילהתה ךותמ םילבקמ ונאש ,תרצותה־ךרעזנ הנוש ,ךילהתב

 ״038 101 ?1־02688 ¥471(1105 11611 67260216 \¥671?70<11151 181: 3180 ¥67־
 803116(1611 ¥011 (16111 £1118 (1601 ?1־02688 675311060 ?70(111151611ז¥671 . . .99

 :יסור חסונ

 ״01680837601*0, 88088 0ק0 8386,361*8351 8 !!?011,6006 0708-
0708140078 8068 046003?!! 83 468808^000 07 0708483 140078 

 תק0מץ873.,."
 :ילגנא חסונ

 "׳156 06!¥ ¥3-1116 3010311^ €7631:6(1 10 1)316 ?700688, 1316 ¥3106 ?70(1006(1.
 07 ¥3106-?7ס(1061, 18 156761076 001: 1)116 83016 38 1)316 ¥3106 0£ 1)116
 ?1*0(1061:;״

 וא 5/115 תרציימ תויצחמה 23־מ הדובעהדועש תיצחמ לכ" — .הטמל 14 ׳ש ,179 ׳מע
 ,רמולכ ,2%3 ידה ,ש״יל 115.000 לכ תא םיווהמה ,הלא 23/23~מ .ש״יל 115.000 ןתואמ 1/23

 ש״יל 5000 וא ,1/23 ;ןוהה תא ריזחהל קר תואב ,ש״יל 115.000 ךותמ ש״יל 100.000
 ;רוקמב ״.תונוכמה ןונגנמו תשורחה־תיב לש יאלבה דעב הרומתכ תואב ,ש״יל 115.000 ךותמ
 ״¥011 (116860 115.000 ?1(1.81. ?70(1021671) נ6(!6 (167 23 11311060 2\7-
 561188100(160 13^11011 5/115 0(167 1/23 . י¥ס0 (116860 23/23, , (116 (138
 03026 (161־ 115.000 ?£(1.81.511(160, 67861260 20/23, , (1.11.100.000 ¥00
15.000 160) ¥00 .81 .1)1? 5000 *161)0 .1/23 ;1131?£3 138) 007 ,115.000 160) 
 ?1ד111ס־ס6\¥100( !) 67861260 (116 ,450012ס0£ (167 ?35715 00(1 נ\13-

 .תילגנאה ׳צוחה יפ־לע הרסמנ הטאטיצה 865106716.״

 — ״.הייווטה־יתבב הריואה״ תוביתה ינפל ,רוקמבש תואכדמה — .הטמלמ 11 ׳ש ,182 ׳מע
 .תילגנאה ׳צוהה יפ לע ןאכ וטמשוה

 .ילגנאה חסונה יפ לע ןתינ "...דבועה דמעמל הכרב איבמכ" — .הטמלמ 4 ׳ש ,184 ׳מע
 ,םידבועה דמעמל ,ול קפסמ (ףדועה רשועה) אוהש ןויכמ."" :רומאל טפשמה ךשמנ רוקמב

 ".הדובע לש תויורשפא

 ךפו ,56 ל״צ .54 :תיסורה ׳צוהב ןכו ,רוקמב ״.םימי 56־ל״ — .הטמלמ 4 ׳ש ,190 ׳מע
 .תילגנאה האצוהב םג

 הסמה יפ לע ןתינ ".דכו םויל תוקד 5יב הדובעידופסות" — .הטמלמ 19 ׳ש ,192 ׳מע
 וכשממ הלעמל תוקד 5־ב הדובע,דדנוי תא םיכיראמ" :רוקמב .הטאטיצה לש ילגנאה

 ".הנשב דוציי־ימי 2% םילבקמ בוש ,ןיקתה

 ׳"...םינטק םירועישב הב םיכוזש ,םויל העש לש תפסות", — .הלעמלמ 1 הרוש ,193 ׳מע
 :רוקמב .תילגנאב הטאטיצה חסונ יפ לע ןתיב

 ״*£106 208312116116 8100(16 13^11611, (13(107611 £6!¥ס0060, (1388 531(1
 11167 610 810614:61160 2611 6711386111 !¥17(1, 531(1 (1071 610 30(1768 81005־
 6560...*״

 ,ךוטוארב" :בותכ טסקטב ".ןוטלרא׳צ ןטואדב רמ" — .הלעמלמ 12 ׳ש ,195 ,מע
 .ןוטלדא׳צ החפשמה םש טמשוהו

 ד רוקמב .תילגנאה הטאטיצה יפ לע ",םיירהצה ירחא" — .הלעמלמ 7 'ש ,201 7מע
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 תוחתפמו םירואיב

 לע ןה ףא ורסמנש תוטאטיצה ךשמהב םילק םילדבה שי ןכו — ״.תוצח רחא ,רחואמ״.״
 .תילגנאה ׳צוהה יפ

 ".וייזד־קפסה לע עבר םוירכוי לכהדסב ףיסוהלו"." — .הלעמלמ 17 ׳ש ,206 ׳מע
 הפלחתנש הארנכו ".וייח דיקפת" :יסורה םוגרתב ולאו ."?6וכ638338£31)6" :רוקמב

 .1*61>£31:63333:1)6י־ב 1!61>638338£31>6 הביתה םגרתמל ול
 ..33(1 10 1301*6386 10^611161* 3 £0111*1:]ב 01 1118 11:1:6." :ילגנא חסונ

 חסונה יפ לע ןתינו טסקטב רסה — ״תיעבטה הטישה יפל״ — .הלעמלמ 16 ׳ש ,215 ׳מע
 לש) ומוקמ תא אלמל תורשפא הנתינשמ..."..:טפשמה ךשמה ןכו .הטאטיצה לש ילגנאה

 :טסקטב םגרותמ "...אובי ידי לע דימ (דבעה
 ״...801)31(1 86111 ?1312 611111131 <1ןג1*6]ב 2ן1^ןג111י ...;\ע61י5'6מ.

".15:31111 
 :הטאטיצה לש ילגנאה חסונב ולאו

 . .1׳^11611 1118 !)1366 0311 31 01106 1)6 83ק!)116<1 . . ,״

 ךשמנ טסקטב ".םידבעה ןמ קלח לש רומג ןברוחל..." — .הטמלמ 7 ׳ש ,215 ׳מע
 עטק ".שפונו הניש רסוחו הדובעירותי ידי״לע םידימתמ םייוניע ךות..." (השגדהב) טפשמה

 ,תוטאטיצה ךשמהב םילק םישרפה שי ןכו ,ילגנאה חסונב רסח הז

 לע םיפוכ םא" :טסקטב ״...ךכ לע תופכל םיצור םא.״״ — .הלעמלמ 15 ׳ש ,222 ׳מע
 "..בז תיהולא חוצמ לש התרימש

 :טסקטב ".תוינוציקהו תותיחשה ,תולצעה תריקעל" — .הלעמלמ 8 ׳ש ,224 ׳מע
 ".תויטנאמורה שפוחחידמיזהו תותיחשה ,תולצעה תריקעל"

 :רוקמב "/תינידמה הלכלכה, לש םיעובצהו" — .הלעמלמ 7 ׳ש ,241 ׳מע
 "ס16 ?1131*13361* (161־ ,£0111:1301163 061ז0110מ116\"

 ךרעה־ףדוע לש רעשה לע םיקוחהו החסונה תא הריבסמה היגוסה לכב — .248 ׳םע
 ךותב — תומגדה תפסותו תוטמשה ,טסקט ייוניש ידי לע — םיבורמ םייוניש ולח ,ותומכו

 :החסונה ןאכ הפסונ ןכו .(יקסטואק לשמ ינמרגה הםונה=) יסורה חסונה

 ".עלס 50 = ^ ^ עלס '00 = עלס 50״

 ,םוקמ לכבכ ׳ןאכ ףא תכמתסמ ...תידאגלווה הלכלכה תרות" — .הטמלמ 7 ׳ש ,250 ׳םע
 :רוקמב ".העפותה לש קוחל דוגינב העפוהה לע

 ״1)16 ¥31£31*615:0303116, . .£00111; 11161*, \716 31)61*311,331: (1611 86116111
 £6£63 (138 068612 (161* £5*801161111111^.יי

 ;ילגנאה הפובה .יסורה חסונב םג רכו
 "י^31£31־ 6003031^. . .811015:8 10 3!)ע031*33068 13 0££0811;103 10 1116 13\ע
^111011 1*6^313163 33(1 6X£13138 1:11631." 

 :רוקמב ״.ופוג ןוהה לש םיפסונה וידועי תוחתפתה.״״ — .הלעמלמ 20 ׳ש ,252 ׳מע
 " ... <163 י^611;1*83 ?0ע11)631;1313133^63 (168 £3£11;318 8611)81;."

 ".ופוג ןוהה תורדגה לש ףסונ חותינ" :יסור חסונ .תילגנאה ׳צוהב רסח ולוכ טפשמה־

 "יסחיה ךרעקחףדוע לש ורוציי" : תיעיבר .השרפ

 "םירואיבו תוראה" ׳ר ״.2%״ :רוקמב ״.תועש 2*4, — .הלעמלמ 20 ׳ש ,260 ׳מע
 .ו״כ ןמיס
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 הסייג ייוניש

 ׳צו,דה י״פע) ןאכ הנתינש ,"תיתפרצה הרודהמב תפסות״ה — .הטמלמ 9 ׳ש ,269 ׳מע
 .רוקמב הדסח ,(תיסורה

 ."ותמדא ירפ לכ תא. :רוקמב ".ולמע ירפ לכ תא" — .הטמלמ 9 הרוש ,272 ׳מע
 =8011 הביתב ,העיגי ,למע =£011:(ילגנאה טסקטבש) הביתה ןאכ הפלהתנש הארנכו

 .המדא

 ".דחי םיכורכ ןוהה לש ותיינ׳ד םצעו וז אצומ־תדוקג" — .הלעמלמ 12 ׳ש ,274 ׳מע
 :רוקמב

 ״1)16861־ (^.1188:^מ28ק11111£1:) £311£ מ11£ (16111 1)886111 <168 1£31)1£318 8611)81;
".21183111111611 

 וז הדוקנ" :ילגנא חסונ "/ןוהה לש ומויק םצע ןכתיי אל הז יאנת ילב" :יסור חסונ
 ".ומצע ןוהה לש ותווהתהב הכורכ

 ־יפאקה רוצייה ןפוא לש דוסי־תרוצ ראשנ הלועפה־ףותיש" — .הטמלמ 12 ׳ש ,274 ׳םע
 ראש ןיב תדחוימ הרוצכ אלא העיפומ הניא הפוג הטושפה ותרוצש יפ לע ףא ,יטסילאט
 ־זוסיה־תרוצ דימת אוה הלועפה־ףותיש" :ילגנא חסונ ".רתוי חתפתהל ופיסוהש ,היתורוצ
 ־ףותיש לש הטושפה הרוצה הכישממ ןכ יפ לע ףא ;יטסילאטיפאקה רוצייה ןפוא לש
 תוחתופמה תורוצה דצב ,יטסילאטיפאק רוציי לש תדחוימ חרוצ תקזחב םייקתהל הלועפה

 ".הז רוציי ןפוא לש רתוי

 :רוקמב חסונה — .הטמלמ 5 ׳ש ,286 ׳מע

 ״1)16 4.116121111112 <161־ .41־1)61£61־ 311 נ'6<16 80מ016ע0]נ61־3£1011 1)11(161; <138
 \¥686נג (161 ¥61'£61111112 (16ע ¥ !י 13611611.״

 :תילגנאה ׳צוהב
 "1י1118 ;1ןנ{)1י0ןר1י18!,1011 ... £0 63011, 3 \\׳01י11זת311 01' 3ן)עע0ן)ע13£6 ¥31116
 31101 008£ ¥־38 113111 !'3117 3881211601, £01־1118 £116 ¥61'ג' 68861106 0£ <11¥131011
(?)".•0111(131 0£ 

 תוקפסמ הרבחה ךותב הדובעה תקולח ןיינעב רישע רמוה" — .הלעמלמ 1 ׳ש ,290 ׳מע
 ירהו — תילאינולוקה הטישהו ימלועה קושה לש ותובחרתה הרוטקאפונאמה תפוקתב הל
 חסונה יפ לע ןתינ ".הפוקת התוא לש םיילכלכה םויקה־יאנת ףקיהל תוכייתשמ ןהיתש
 הדובעה־תקולח לש םייללכה םיאנתה ףקיהל תוסנכנ וז ףא וז ירהו" :יסור חסונ .ילגנאה

 ".תיתרבחה

 ,תויוחמתה לש ,תועוצקמ,ד־תטיש לש תולשלתשה התואל."" — .הלעמלמ 6 ׳ש ,290 ׳מע
 :רוקמב ".םדאה לש תולצפתה־תוגלפתה התואלו

 ״...211 נ'6מ6ע ■41181)11(111112 0168 1יי3011-מז686118, <161־ 8!>621311£3£611, 111101
 611161■ 1?31־2611161■ 11112 <168 1)16118011611..."
 תוחתפתה התואל ,םדא־ינב לש םנוימו םדוהייל הפיקמ־לכ הטיש התואל" :ילגנא חסונ
 ותואל" :יסור חסונ "...תולוגסה לכ ראש ןובשח לע הדיחיו תחא הלוגס םדאב םיחתפמש

 "...םדאה לש תוררופתה התואל ...רצ סזילאנויספורפ

 :רוקמב■ ״..,רמוא היה השמ״ — .הטמלמ 14 ׳ש ,306 ׳מע
 ״1)10868 ¥011 ״462¥]נ£61ב 83,2£.״

 "...רמוא ירצמה השמ" :יסור חסונ

 םג הז םוגרתל המודבו ,"...ךרע־בוציעל דוסיכ הנוכמה..." — .הטמלמ 8 ׳ש ,316 ׳מע
 ".םירואיבו תוראה״ב 1גל ןמיס ׳ר .יסורה חסונה

 תושירפמ תונוכמהש ,ךרעח־קלח ותוא חכוש ...ודראקיר" — .הטמלמ 12 ׳ש ,317 ׳מע
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 :יסור חסונ ",עבטה־תוחוכ תאו תונוכמה תא ןיטולחל בברעמ אוה ירהו ,רצותל תורסומו
 ".עבטה תוחוכ םע (?ךרעה קלח תא) ותוא ןיטולחל ההזמ והירהו"

 ׳צוהה ןמ ולש דיה־ספוט ילושב "/וכו הנוכמה יוליב" — .הלעמלמ 7 ׳ש ,331 ׳םע
 יבגל םג הפי וחוכ הז רבד" :האבה הרעהה תא הז טפשמ ףוסב םקראמ ןייצ הנושארה
 קיסהל ךירצשמ יכ ,עדוי תשורח״תיב לעב לכ, :לשמל .תונוכמה ידי לע תושרדנה תואצוהה
 שולש ךשמל רוטיק רצייל ידכ איצוהל ךירצש תואצוהב לדבה ןיא רוטיקה תנוכמ תא
 הקסהה־ירמוחב ןטק ץומיק (ב״הסמ ליבשב) עבונ ןאכמ ".תועש 4 דשמל וא תועש
 — %175 ׳סמ ךמסימ ״.1867 ןודנול .ב״הסמל תיתוכלמה הדעוה,) ״.םילודג םיקחרמ םירבועשכ

 .תיסורה ׳צוההו יקסטואק ׳צו,ד יפ לע

 תיסורה האצוהבש הרעהה ךותמ ."הדובעה לש היצאקיפיסנטניא" — .תרתוכל .335 ׳מע
 היצאקיפיסנטניא, יוטיבב" :אבה טפשמה תא ,תיתפרצה ׳צוהב ,ןאכ ףיסוה סקראמ יכ ,אצוי

 ".הדובעהיחוכ לש רתוי הלודג תוצמאתה תגשהל הטיש ינא ןיבמ ׳הדובעה לש

 — 'תוטשפתה לש לדוג, אוהש ,הדובעה ןמז ...הדימה דצב״ — .הטמלמ 19 ׳ש ,336 ׳מע
 ".יביסנטסקא לדוג אוהש..." :יסור חסונ ״.הדובעה לש התוסיחדיתגרד :הדימה וישכע האב
 הדובעה תלבקמ ,ןמזבדוכשמ לש ל״ר ,התוטשפתה לש הדימה לע ףסונ" :ילגנא חסונ

 ".התוסיחד וא התופיפצ תגרד לש הדימה תא וא התויביסנטניא תדימ תא

 :רוקמב ״.חוכה לש ועוציב־תגרד״ — .הטמלמ 6 ׳ש ,336 ׳מע
 לש התויביסנטניאב" :יסור חסונ ״£116£6מ810נב 0£ 1^)30111־ !>0^61־.״ :ילגנא חסונ

 ".הדובעה

 .1832 תילגנאה ׳צוהב ״.1833 תנשב״ ״״ .הטמלמ 17 ׳ש ,338 ׳מע

 ינשה הרקמבו ,1/^ ןושאר הרקמב איה תפסונה היילעה" — .הלעמלמ 12 ׳ש ,340 ׳מע
 ךרכל .ל.א.מ ןוכמ י״ע ףרוצש םינוקיתה חול יפלע ןקות ;1/פ—11/!ס :רוקמב ".1/ס
 תוריהמה דוסי לע היילעה תא בשחמ ח״ודה" :האבה הרעהה הנתינ םג םש .ישילשה
 היילע לבקנ בוש בושיחל אצומ־תדוקב שמשי 1839 תבשמ רפסמה םא ולאו .1862 תבשבש

 ".1/פד 1/מ לש

 םיילגנאה תשורחהייתב לש עצוממה יתנשה לודיגה..." — .הלעמלמ 18 ׳ש ,341 ׳מע
 ״.86 — 1856 דע 1850״מ םינשב ולאו ,32 — 1850 דע 1838~מ םינשב היה ׳וכו רמצל
 לש הרעהה יפ לע ןקות "86%ד 32% ...היה עצוממה ילאנויצרופורפה לודיגה״ :רוקמב
 םירפסמה ןיא .תועט הבברתשנ ןאכ" :רומאל ,ישילשה ךרכה ילושב הנתינש ,.ל .א .מ ןוכמ
 *יתב לש טלחומה רפסמה תא םא יכ ,םיזוחאב לודיגה רעש תא םינייצמ 86ד 32
 לש חדדה, ןמ םלאש סקראמ ,הלא םינותנ .הנשו הבש לכב ומקוהש םישדחה תשורחה
 היישעתה תלאש, ורמאמב םתוא טטיצו (12 ׳מע) ׳1856 .טקואב 31־ל ר״חהתב יחקפמ

 :ןמקלדכ /ןויבידט ילייד קרוידינ,ב 1857 לירפאב 10 םויב םסריפש /תילגנאה
 :םינורחאה תוח״ודה 3 לש םינותנה יפ לע ,ר״חהתב לש םירפסמה תא איבנ ןלהל,

1838 1850 1856 

 2210 1932 1819 ..... הבתוכל תשורח־יתב
 1505 1497 1322 .רמצל
 525 501 416 ... . קורס רמצל ״
 417 393 392 .התשפל ״

 _460_277_268 .ישמל

4217 4600 5117 
 לדג ,הבשל 32 ידכ הלע 1850—1838 םינשבש תשורחה־יתב לש עצוממה לודיגהש ,אצמנ

 .הבשל 86 ידכ עיגהו השולש־יפ טעמכ
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 :ודלאה תופוקתה ןמ תחא לכ יפל ללוכה לודיגה לש חותינ אבומ האבה הריקסב
 1856 דע 1850־13 ללוכה לודיגה 1850 דע 1838 םינשב ללוכה לודיגה

 תשורחה־יתב . . . הבתוכל . 6 14,2
 // . . . רמצל . 13 0,5

 // . . קורס רמצל . 20 4,0

 // . . . . התשפל , . — 6,0

 // . . . . ישמל . . — ׳.66,0

 ".ל .א .מ ןוכמ ־תרעה (.6 ׳מע ,1857 לירפאב 28 ׳ןויבירט ילייד קרוידינ,)

 :תילגנאבש הטאטיצה תסונ יפ לע ,"ןוצרמדזיתרשמ" — .הטמלמ 14 ׳ש ,344 ׳מע
 ."ןוצרמ" הביתה הרסח רוקמב"י^11111ג^מ161ן1^18."

 אוה ירה דכ לע ףסונ" :יסורה טסקטב ךשמה שי ,ןודורפ לע 185 הרעהל — .346 ,טע
 ,ובייח ,דחוימ ןויצב תנייטצמ תונוכמה תפוקת, יכ ,תואיצמי־תרקיו תירוטסיה תילגת הלגמ

 "׳.הריכש הדובעב

 — ״.תויצ הילע הפ1כו הדובעה לש תררוסה דיה תא (ןוהה) עירכמ םלועל...״ — .359 ׳מע
 .תילגנאה ׳צוהל םאתהב ןאכ וטמשוה תואכרמה

 .אמ ןמיס "םירואיבו תוראה" ׳ר ״.216.218״ — .הלבטב ,הלעמלמ 5 ׳ש ,373 ׳מע

 ;רוקמב ״...םיטוחה םצע דעב םלוששמ...״ — .הלעמלמ 12 'ש ,377 ׳מע
 " . . . 8,18 (13־8 110111111611 111 11111611 6111:11311:6116 031*11 1^0 9£6£.״

 " 1:11311 116 ע31(1 £01• £116 ת16ז*6 גז&נרב ..." :הטאטיצה לש ילגנאה טסקטב

 חוסינ ןיב רכינ לדבה שי ".דכו רובס םיחקפמה דחא" — .הטמל 3 ׳ש ,392 דכע
 .תואכדמה ןאכ וטמשוה ןכילע .רוקמבש הז ןיבו ילגנאה טסקטבש הרעהה

 יתכלממ חוקיפ ידי לע" :רוקמב ״.ליעי חוקיפ ידי לע״ — .הלעמלמ 12 ׳ש ,396 ׳מע
 £ת0£6ע 8ן1ע6נזע181011." :ילגנאה טסקטב ".ליעי

 לש וייח ימימ תרקוע וז תטלחומ הריתס דציכ וניאר" — .הלעמלמ 2 ׳ש ,401 ׳מע
 תאו ותוא ,רתוימ ותושעל ...דימת תמייאמ איה דציכ 1 ןוחטבו תוביצי ,החונמ לכ לעופה
 וז הריתס דציכ (וניאר)" :טפשמה ןאכ ףסונ תילגנאהו תיסורה ׳צוהב ״* יקלחה ודוקפית
 ,וינועב םייקתהל וילעש ,יתיישעת־םיאולימ־ליח תווהתה לש הדירחמה הדבועה ידיל האיבמ

 ".יטסילאטיפאקה שוקיבה לש ותורישל דימת ןכומ היהיש ידכ

 לכבש םיאבה םירפסמהו הלא םירפסמ ״(.83,452,6 ׳םמ)״ — .הלעמלמ 6 ׳ש ,408 ׳מע
 .תילגנאה ׳צו,דב אבומה תודועתה לש טסקטה יפ לע ונתינ חוסינבש םילדבה ןכו עטקה

 :רוקמב ״.הדובע לש הריתי המרזהו״ — .הטמלמ 19 ׳ש ,416 ׳מע
 ״...£1־08861־6 !?1118 8 !£1313 01111 מ £ (161־ ^.1־1)61£,״

 11161־6386(1 ^113111:11:^ 01 131)0111־ 86£ 111 11101:1011.״ !ילגנא חסונ
 ".הדובעה לש תויביסנטניאה תלדגה" :יסור חסונ

 "יסחיה ךרעה־ףדועו טלחומה ךרעה־ףדוע לש רוצייה" :תישימח השרפ
 :יסור חסונ .,,1(£1תנ1:ח1\־0:!י}ו ?11(1־118'':רוקמב ״.ןוהה סחי״ — .הלעמלמ 16 ׳ש ,421 'טע
 המ ןמיס ׳ר ".וילא םיוולתמה םיסחיהו ,ןוהה" :ילגנא חסונ ".יתרבח סחי תקזחב ,ןוהה"

 ."םירואיבו תוראה״ב

 תא וקיסעמל הערפמב־ןתונש ימכ ותוארל רשפא ירה..." — .הלעמלמ 12 ׳ש ,426 ׳מע
 .רוקמב רסה "׳ובו" דע "הרזח לבקמו" :עטקה ״.׳ובו תיבר ףוריצב הרזה ולבקמו (?)שרפהה

 .תילגנאה האצוהה י8 לע ןתינ
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 תוזזתפמו םירואיב

 ".ילאמינימה הלובגש" :רוקמב ".ילאזניסקאמה הלובגש" — .הלעמלמ 16 ׳ש .429 ׳טע
 הרעהה .ישילשה דרבה ילושב .ל .א .מ ןוכמ ידי לע ףרוצמה םינוקיתה הול יפ לע ןקות

 .היינשה ׳צוהה ןמ ולש דיה־ספוטב וז האיגש ןקית םקראמ יכ ,תנייצמ

 הלופכ תומכב אטבתי םהמ דחא לכ :לוחי הז קר״ — .הטמלמ 14 ׳ש ,429 ׳מע
 :רוקמב "...שומיש־יכרע לש

 "?זזגע 31:0110 81011 .]0(101׳ (16ז*8611>611 111 (10עע011 80 ■7161611 €ז61מו3ז10118-

 1761*1611 (131*. . .'׳

 חסונ ".שומיש־יכרע לש הלופכ תומכב אטבתי םהמ דחא לכש ,חיננ התע..." :יסור חסונ
 "/וכו ...אטבתי םהמ דחא לכש ,וז אהת הדיחיה האצותה" :ילגנא

 ןיב תוללוכה תורוש 24 הז םוקמב ופסונ תיסורה ׳צו,רב — .הטמלמ 14 ׳ש ,431 ׳םע
 :תואבה תורדגהה תא ראשה

 םיאנתב .ךראויש לוכיו רצוקיש לוכי .םינוויכ ינשב הנתשיש לוכי הדובעה םוי"
 ־םוי ולאו ,הדובעה תויביסנטניאו יביטקודורפה חוכה םיעובקש החנהב ,ונייה] םישדחה

 :םיאבה םיקוחה תא םילעמ ונא ,[הנתשמ הדובעה
 :הדובעה־םוי :הנתשמש ןוויכ 'ותואב הנתשמ ;ץוועישש ,ךרעב םלגתמ הדובעה־םוי .1

 .עובק רועיש אלו הנתשמ רועיש אוה ירהו הדובעה־םוי םע דחי ןטק וא אוה לדג
 עבונ ,הדובעה־הוכ לש וכרע רועיש ןיבו ךרעה־ףדוע רועיש ןיבש סחיב יוניש לכ .2
 לש ורועישב - • ךכל םאתהבו הדובעה־ףדוע לש טלחומה רועישב לחש יוניש ךותמ

 .ךרעה־ףדוע
 תרזוחה־העפשהה ידי לע אלא תונתשהל לוכי חדובעח־חוכ לש טלחומה ךרעה ןיא .3
 ךרעב יוניש לכ :עמשמ .הדובעה־הוכ לש !יוליב לע הדובעה־ףדוע לש ותכראה העיפשמש
 ורועישב לחש יונישה לש —הביס אל םלועלו — האצות אוה [הדובעה־חוכ לש] הז טלחומ

 ".ךרעה־ףדוע לש

 רורב ךא ".הדובעה־תעש" :רוקמב ".הדובעח־םוי" — .הטמלמ 1 ׳ש ,431 דנע
 .הדובעהדכוי :תילגנאה ׳צוהב .תועט ןאכ הבברתשנש

 האצות התוא" :רומאל ,טפשמ ןאכ ףסונ תיסורה ׳צוהב — .הטמלמ 9 ׳ש ,433 'טע
 תויביסנטניאה תיילע םע תחאכ הלח הדובעה־םוי תכראהשכ ,הלודג רתוי דוע תוריהמב הלוע

 ".הדובעה לש

 "הדובעה־רכש" :תישש השרפ

 הנתינ הטאטיצה ".ברעב 8 ינפל״ :רוקמב ״.ברעב שש ינפל״ — .הטמלמ 2 ׳ש ,448 ׳מע
 .תילגנאה ׳צו.דה יפ לע

 "3ז0וג!1£ 1ס11מ0ע1ו318." :רוקמב ".תוריעצה תוצורפה" — .הטמלמ 17 ׳ש ,449 ׳מע
 .ומ ןמיס "םירואיבו תוראה" ׳ר

 ףוהה רבצה לש ךילהתה" :תיעיבש השרפ
 תיסורה ׳צוהב ."תורוחסה־רוציי לש םיקוחל תמאתומש" — .הלעמלמ 17 ,ש ,478 ׳טע
 ןיאו טנלאויוקאב טנלאויוקא ,רבד לש ופוסב ,םיפילחמ םהיפל רשא..." :תפסות ןאכ האב

 ".הרוחסב אלא הרוחס תונקל לוכי םדא

 .תילגנאה ׳צוהב םירסח 482—480 ׳טע

 :רוקמב "81:001ן8.יי תילגנאב "..םירמוח. לש רבצה" — .הטמלמ 7 ׳ש ,484 ׳טע

 .תילגנאה ׳צו,דה יפ לע ןאכ הפסונו ,רוקמב הרסח א29 הרעהה — .הטמלמ 5 ׳ש ,484 ׳מע



 הסרינ ייוניש

 רועיש תא עבוקה אוה" .םילסב םייתסמה טפשמה רהאל — .הלעמלמ 12 ׳ש ,486 ׳מע
 ללכבו) .תורוש 22 לש תפסות תינמרגה יקסטואק ׳צוהבו תיסורה ׳צוהב האב ".רבצהה

 .(תיעיבשה השרפב לה ל״נה 'צוהבש םישרפהה לש הבורמה קלחה

 האבש הטאטיצה לש םיירגוסה ".םינשה תורשעב דוע" — .הטמלמ 1 ׳ש ,488 ׳מע
 .תילגנאה ׳צו!דה יפ לע וטמשוה הז עטק ינפל

 "...תושירפה וז ןיא" :רוקמב "...ןוהה הז ץא" — .הטמלמ 11 ׳ש ,490 ׳מע

 הביתב ,םייתסמו ״.וכותל ועלקנש״ :םילמב ליחתמה עטקה — .הטמלמ 20 'ש ,494 דבע
 (.ל .א .זג ןוכמ לש ׳ג ךרכל ׳עהה י״פע) .יתפרצה טסקטב ןתינ ךא רוקמב רסח — ״.ןיסב״

 לעוש תלוביש לש חמק לע ...םימימת םישדוח םימייקתמ..." — .הטמלמ 8 ׳ש ,494 ׳מע
 ".ןופישו םיטיח ,רשב לע ומייקתיש תחת..." :תפסות — ירוקמה טסקטב ״...םירועשו

 ".םירואיבו תוראה״ב הב ןמיס ׳ר ".רשעדדשולש קרפ" — .הלעמלמ 2 ׳ש ,496 דבע

 תיסורה ,׳צוהב ופסונ ".הדובעהךדק ארקתמש המ״ הבשמה־קרפ תלחתהב — .501 דבע
 ׳צוהב) סקראמ לש הרעה דועו ידנומסיס לשמ הטאטיצ ןאכ הפסונ ראשה ןיבו תורוש 14
 (.517 דמעב) תילגנאה ׳צוהה יבגל םג םירכינ םייוניש ולח ןכו .(62 ׳סמ הרעה :תיסורה

 67־ו 66 תורעהה לש ןנכות םצעמ ״...66רזוחה ןוהה״ — .הלעמלמ 19 ׳ש ,502 דמע
 .ןמוקמ ףלחתנ תירוקמה ׳צוהב יכ ,אצוי

 .ילגנאה טסקטה יפ־לע הנתינ 65 ׳םמ הרעהה — .הטמלמ 14 ׳ש ,502 ׳מע

 ידמ רתוי רוזחמב אצמנ בוש םיהובג םיריחמה םאב יכ..." — .הטמלמ 16 ׳ש ,510 ׳מע
 ,".ידמ רתוי ...ידמ תוחפ רוזחמב אצמנ" :רוקמב ״.ידמ תוחפ — םידורי םיריחמה םאבו ,ןוממ

 (.ל .א .מ ןוכמ לש ׳ג ךרכ ילושב םיאולימה תודעה יפ לע) .איה סומלוקדוטילפו

 "ילוגסה יטסילאטיפאקה רוצייהךפואל" תוביתה רחאל — .הטמלמ 13 ׳ש ,514 ׳מע
 לש םוצע יוביר ותוא לוחיש ידכ" :רומאל ,(ה77 ןמיס) הרעה תיסורה ׳צוהב תאבומ
 רשוע" .תימס םדא) ".ןוהירבצה טלחהב ול םידקיש חרכהה ןמ ,הדובעל רשא רוצייה־תוחוכ

 (.אובמ .ינש רפס ."םימעה

 םייתסמו •"...התפיהשמ קר לבא" םילמב ליחתמה עטקה לכ — .הלעמלמ 1 ׳ש ,522 דמע
 תורעה יפ לע) — .תיתפרצה ׳צוהל ףיסוה םקראמש תפסות אוה — ״.הגרדהב״ הביתב

 (.ל .א .מ ןוכמ לש ׳ג ךרכל םיאולימה

 ."םירואיבו תוראה״ב 1חנ ןמיס ׳ר ״(.1883)״ — .הטמלמ 9 ׳ש ;529 דבע

 יפ לע ןתינ "...רשועה םהב רצוימש םיסחי םתואב יכ" — .הטמלמ 6 ׳ש ,532 ׳מע
 :תילגנאה ׳צוהב קתעוהש יפכ ,״היפוסוליפה תולד״ לש יתפרצה חסונה

 " ... (12118 168 11161116 !י&ען) 0118.״

 "...סחיבדב ,רשועה רצוימש ופוג סחי ותואב יכ" :יסור חסונ

 .גס ןמיס "םירואיבו תוראה" ׳ר ."הנשל" — .הלעמלמ 20 ׳ש ,535 דבע

 .1גם ןמיס ,"םירואיבו תוראה" ׳ר ".הנש 4^ ךשמב״ — .הלעמלמ 6 ׳ש ,536 דבע

 םאה" :רוקמב "...ןוהה לש תוינוציקה הטעמתנ םאה" .הטמלמ 18 ׳ש ,537 ׳מע
 .הנושארה ׳צוהה ןמ ולש ישומישה ספוטב הנקית םקראמש ,איה סופדדוועטו ,"...התנתשנ

 (.ל .א .מ ןוכמ לש ׳ג ךרכל םיאולימה תורעה יפ לע)

 ׳צוהבו רוקמב ".תיתיב הדובע לש תועוצקמ השימח" — .הלעמלמ 12 ׳ש ,541 דמע
 :בותכ תילגנאה ׳צוהב ךא ״.תינוריע הדובע לש״ :תיסורה

 .הטמלמ 16 ׳ש ,542 ׳מעב יוטיבה רזוח ןכו"1*יתז6 !ך!-300?
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 תוחתפמו םירואיב

 "?£61(161)8,1111611." :רוקמב ״םיינוריע םימארט" — .הטמלמ 2 ׳ש ,542 דנע

 ."1וז3מ177373'׳ :תילגנאה ׳אוהב

 טסקטב םג דכו "".הפוריאב רתויב הרישעה ריעה ,לוטסירב" — .הלעמלמ 19 ׳ש ,547 דנע
 רתויב תורישעה םירעה תחאב ,(לוטסירבב) ןאכ" :תיסורה ׳צוהב .הטאטיצה לש ילגנאה

 ".הפוריאב

 "םירואיבו תוראה" ׳ר ".יברעמ־ימורדה הקלה לע קר" .הלעמלמ 17 ׳ש ,562 דנע
 .1דם ןמיס

 .1הס ןמיס "םירואיבו תוראה" ׳ר — /ב הלבט ,578 דנע

 .וס ןמיס "םירואיבו תוראה" ׳ד — /ה הלבט ,580 ׳טע

 "£11117 £^!06." :תילגנאה האצוהב ״.םיינש יפ טעמכ״ — .הלעמלמ 18 ׳ש ,583 ,םע

 ןכו ב187 הרעהה םיימעפ תרזוח רוקמב — .1187 הרטה — .הטמלמ 2 ׳ש ,584 ׳טע

 .תילגנאה ׳צוהה יפ לע ןקות .25 ׳םע םוקמב 12 דנע הב ןיוצ

 .זס ןמיס "םירואיבו תוראה" ,ר ״264.528״ — .הלעמלמ 1 ׳ש ,587 ׳טע

 .תואכדמה ךותב אבומ רוקמב עטקה ".׳ג רוטקוד ריעה" — .הטמלמ 17 ׳ש ,588 דנע
 .תילגנאה ׳צוהה יפ לע ןאכ ןתינ

 תיסורה ׳צו.דב האב "תוחתפתהה־תוגרד" :תוביתה ירחא — .הלעמלמ 1 ׳ש ,590 ׳מע
 תולאש״ב אלולטיאו אכוחל םתוא השוע ,הלא ן1צל־ירבדמ זגרנ ,הטג" :ןלהלכ ג188 הרעה

 :״תובושתו
 ? ךידיבש ת1תמה ןכיהמ :בוט דלי ,בושחו אצ :הרומה

 ו ךמצע לשמ רבד דל ןיא ןה
 .אבא תאמ יל אב לכה ,ןכא :דליה

 1 ךיבא לביק ןכיהמ — הלהו :הרומה

 .אבסה אוה .ויבא ידימ :דליה
 1 לאש אבסה ןכיהמו !בוטו האנ :הרומה

 ".לטנ אוה :דליה .

 ."םירואיבו תוראה״ב ע ןמיס ׳ר ".םכסה יפ לע ...תויוסירא" — .הלעמלמ 6 ׳ש ,594 ׳טע

 .29 הסמ :תילגנאה ׳צוהב .(ץקב לש ורפסב) ״.20 הסמ״ — .הטמלמ 15 ׳ש ,594 ׳מע

 הטאטיצה חסונ יפ לע ןתינ ".טרופסאה־תביח דותמ" — .הטמלמ 16 ׳ש ,604 דנע
 :רוקמב .תילגנאב

 ״...(161׳ 1)10(10 £8801111! (1 ס!, 3)'181:01ז1י3£13(:116ת 1511281, ,138(11161>1181)6ע@1..."

 :רוקמב "...תויתנש־עבר תוריקס רבחמ לש ותעדל" — .הטמלמ 11 ׳ש ,628 דנע
 :ילגנאה טסקטב ״ ... (161• (3ן18ע16מ17 מ,6716ו76ע"

 ".. .18 8813 1*7 3■ ?6ע16ו76ע.״

 יפ לע ופסונו טסקטב תורסח תואכדמה "רכו הפוחד השירד" — .הטמלמ 6 ׳ש ,635 ׳טע
 .תילגנאה ׳צוהה

 .ילגנאה חסונה יפ לע ןתינ "...רוזיפל תיראבראב הייטנ" — .הלעמלמ 3 ׳ש ,636 דנע
 ."רוזיפ לש תיראבראב הטיש" :רוקמב

 יפ לע ןתינ "*םילעופ רתוי תקסעהל ןוה םירציימ ויהי" — .הטמלמ 13 ׳ש ,637 ׳טע
 ".םילעופ רתוי וקיסעי וללהש ,םהיקיסעמל ןוה םירציימ ויהי" :רוקמב ולאו .תילגנאה ׳צו,דה
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 761*26113:631, 762*8?618621 ; לופא ,(חרבה) הרב

00118113116 

 ?3:08ע6ע!1נז תואיג

 31)1611611; (161־17316 ל}?}

 ^13161*131113: ילמ1ה םוליג

 !6(16131110!*?11086; ¥62*\7311<111ג11£ לוגלג

 ?1*32188311)8131111311011 תומצע־לוגלג

 11נב161*1)€80113£11£ןגנ1^ הקוסעתיערג

 1463:?63:11011; 3113163:131 (ינפוג) ימשג

 ¥62י]46נ״?61:1101131)1£ ; תומשגתה

113116311)0(63111 ;11311011*1311431 

 תומד ש1בל ׳ץפחב םשגתה ,."ב םשגתה
 (81011) 763״£6£6מ813ח(!]1011611 ; (ץפה ׳ר)ץפה

1)631126*1 

 ס1נב^; 1111113 (ץפח ,םצע ׳ל) רבד
 \¥62*1<!1113; 731116 61311)0(116(1 ךלעילבד

 116? 11181011 הקיחד ,ןילמוג~תייחד

 1מ1?1ג13 ףחד
 ¥03:816111131^; 0021065)1; (לואית ׳ל) יומלך

310110118 
 (ןיע־תיארמ מ) ינוימד 12223312132*; 87מ11)0110

 תולד
 ןרת&ד

 הגרד

 ?3111)61:18111118; 1)3115)61־18111

*31*1811^3:6 ;:[1813:3111^6? 

66*1632> ;1)3*02 

 (111£6ע6מ113 8?6011103 ילוגס לךבה

 £63011111111118, (העיבק ,רדג) הרדגה

 (?6811111121111611) ; ?6161־111111311011

 £603011*;11118611; םירוהרה ,תונויגה
31:10118*161)001181 

 £3?1131; 03?1131 םיחנומה הול" 'יע) ןוה

 (הנתשמ ,עובק : םיכרע /׳םייללכה
 21283121435)1131; ףסוג ןוח

 3(1(11110מ31 03!מ131
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 תוחתפמו םירואיב

 ׳ר ,הפלחה־) הרבעה
 (הרוצ־ףוליח

 (םצמצ) ".לע דמעה
 (תומד־ףוליח) הכיפה

 לש) העקשה ,האצוה
.438£366; 6X1)611(1x11116 ^הךןבע-חוב 

¥61*^6861180113,111x11^ ; הרבחה 
... 111 00X3X303 יי" 

 ע£3£63; (1181)086 01... (ותושרב.״) קזחה76
 ז3ע18063£1; ת676מ8103 ןייבק-תרזחה437.

 ףילחת)הרזח,ד ,הפלחה) ;1306(!6? ;:83,12*1[£
 מ1£ 00638316

17136x613 ; ?61־!]כ 1161*16 ףקימ 

 ע6763116 — עבק־תסנכה) הסנכה ;213601113163

 ("םייללכה םיחנומה חול" ׳ר

2x66331318 (העדות :לידבהל) הרכה 
 לאחמה, 1116)0116 ;761833£\38.^
 <!£י11111י61'8 0113-11; 163(16ת861

 הלהנה x01־6011011; 1110031) ;2611332
 ׳13£ו7©1*6; <137*8 ז70ע6 (םוילדלדובע)םויל־קפסה

 ־1111^; (תוגלפתה) תופעתסה161)0116
(11^61*61111311011 

¥61*3118 86X33^; 

311611311011 
 1־6(1112161*611; 10 ע6<1306

¥6x7^3 (1133£; 

 ע338£0מ1331103, 0011761*181011

 ע63; 03!>1131186 ץהל־ו^פה11311816<!63

 תע168; £6£8 דקפה16 ;1,61111

60368216X63; 0011680316 (*>שנ ׳ל) עקפה 
 ־611; טשפה36161*811(31

16376 0111 0£ 00x181(16x31103 
.4631x361103; 3681x301103 טשפה 
 (טשפומבש 301*36811 166 111 ;3010*811(31 111)
 ״םיחנומה חול״ ׳ד) רבצה) ;4.663133131103

300X1111X11311011 

 ־ (בוביסדומלשה)הפקה1713806138
 ־8612338; (בכל1מ) בכלהX3X363]^סמב!)^, 2383

0013!)^ ; 001X1!)08111011 

2631x311831103; ׳ר ןכו זוכיר ׳ר) זכרה 
0631x311831103 ("םיחנומה חול" 

 תישאר־) תווהתה) 06116818
¥^6X1611(1338; דלע(דדליצי) תויהתה 

 ־6311011 01 01731116
 תובייחתה 311011^0611

4.3813380663x6611; 6x0633863616 תופלחתה 
X031x361103 תוצווכתה 
 תונמאתה) תוחמתה) 86111 ;00806106
£3x1111*6x11(11111^; 311611311011 (תורז) תורכנתה 
¥6x8616818133(118338 תואמצעתה 
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1^!) 311810X1 תוטשפתה 
¥6x7^1116x338 תוהומתה 

 (רדסה) תסו 1*6^613; ע6^111316

 ההז 161111806)1
 םרוז 63631 ;638818
 (סחי ׳ר) הקיז 262166338; 1־61311011

 (היפונכ) הרובח 8^8
 (רוביצ ׳ר) הרבח 8001617 ;068611806311
 רכוה *X101־; £31־23061611
8106:; 1X13161131רמוה ־ 
16)1x3רהסמה־שפוה 21*66 ׳ 
 קוח 301 ;068612
 םיקוח דפס 16)00 ;^>20
 תיבב) קוח תעצה 6111 (םירחבנה
068612866338; 16^1813110x1 ,ךקוחת 
 הקזח 201632

 1)01:61121611:6 £11)611; תרבגומ הקזחב הדובע

2686X73X1366 םיאולימ־ליח 
 !)1־0£3מ (שודק־אל)ליגר ,ינוליח
 *ןוליח ;11338)33?¥ ;¥7606861

11*3381X1X1131103 
 הרוצ־ףוליח ;0681311 16*631338861

063386 0£ 863£>6, 11*338£01*1331103 
 לושיח 8061316(16; £01־^68

 ,הריכח־קשמ) הרובח
 (הריבח תנח 13*£31 ;23061338
¥6x1611338; (1181X1631103 הקולח 
438133806; 6X063386, 63ע^ ןיפילח 
 311(13016 ׳13x1! 1301)311 ;1611 דוסי־קלח
 (קלה) ביכדמ־קלח ;11611)268133

00381113631 !)3x1 
2038X3632; 613683 תופיפח 
 (םצע ׳ד) ץפה 83066 ;1)638133^06
 ירמוח ,ץפה לש". ;83061106 ,11106)868638133

13316x131, 06^*601176 יניינע ,יביטקייבוא 
 (ישממ ,ישחומ ,ימשג ׳ר)

17316x8306338; 13(131x7 הריקח 
 ףירח 30316 ;3631

 11x11x13116111 (יכ1ת) ימינפ ,עובט
 1131111־ג3313x317 ;7110681£, ירוקמ־יעבט

 8!)03133603817 <167610!)6(1 (ינאטנופס)
 161־08116 (־8!) 11111 (1168) (־יכלפ) דרט



 ןולמ

1310 01*1; 
¥6*11311318, 1*613,11011 
 ן) 1*0 1־313
; 11311318*30113176? 

 €301{;311811ס 1־61311011
80621311831103 
04301103*0 ;043151103*? 
11115:11011)0*1(61? 

;(161*61(1151*(31? 
 130101*5?׳ 8781631

16316111? 
 15:0381113161־63(168 ?1631631;

,0031003631 688631131 
61631631 00381113631 

 ?11(133^861631631 (בוציעל־)
 (131־8161163; *60*68631
 ?X0ס*1

 11x5 £1x6 ;ןכו ,עובק ׳ר) ביצי

 ("םיחנומה ,חול״ב ,ביצי ןוה
 ?1־0(132631 (דבועה) רציימ ,(ןוהה־לעב)ןרצי
 06^638133(111011^611, תויפרג ,חינה ,תושי

38613(1 
 י\¥6*1;£6£6381334110]115611> ךרע־תושי

 776*18613 ; 1116 1־631115?׳ 01 1116 73136

 אובי
 (תוביסנ ׳ר) סחי

 סחיה יפל
 ןוהה־סחי

 דוחי
 (רצי) רוציי

 (היצקודורפר) רזוח־רוציי
 יתשרח רוציי

 דוסי
 ביכרמ*ד10י

 תווהתהל־דוסי
 (םלג) *גצי

 אוצי

 ...רותי . 136111•...; 831־0138..
 (ףדועל רותי הדובע* ;13611*3*4611[

 83*0138131)031־
 3331111611)3*; 11313641316 יעצמא־יתלב ,רישי
 (קלס ׳ר) הרתי 0138*83 ;83140

 תויביטקודורפ ,רוציי־חוכ ;3£1*5[04315117*?
0*043011763688 

 (ןכוס) םרוג ,לעופ־חוכ 42631.
 ללוכ 10131
 רשוכ 01632?
 םומכ 131631
 ,העפש) תומכ (הסמ ;143836 ,53331331>

31388, 3310331 
 תלליפ־תומכ 10131 ;0683311313886
 הייפכ 00310318103 ;217332
 הלופכ 31311101331 ; 71611301168
 ףופכ 63813764 ,03483133(1 ; 126*116

 (הריב) תתל 31311132 ;14312
 םיתתול *43126[
 ?11332; 1)313306 (קסעב ןובשחה םוכיס) ןזאמ
 ?33(16181)11332 רהסה ןזאמ

 ?31)5^131 דיבמ
 13 33131־3; 33131*31 ופוגמ,..

 יתואיצמ־יתלב /ישממ־יתלב ,המודמ
 ןיאש ,ישממייתלב לדוג :הקיטמיתאמב)
 עבורמה שרושה ןוגכ ,םירפסמב וגצייל

 1313£1331־ (—1 לש

 ¥0*£33£; 0*02*688 ךלהמ ,הוהמ
 31)80131; 31)801316 טלחומ
 813311011, 150315*61; ישחומ

 01631־15?־, 00301־616
 £3111268 2311133^־8161־3113; ןוערפ־דעומ

136) £311132 311038^11(01 
 ?037631103 תומכסומ

 131631 (םומכ) ענצומ
 01כ;}6151 אשומ
 ?62ע1££, ?31620*16; הירוגטאק ,גשומ

 0316^01־168
 3(13(1331; 3*16(1331 (םלוה) םאתומ

 וא םירבד ףוריצ) הזתניס ,הגיזמ
 87מ111686 (חותינ ,הזילאנאל דוגינב ,םיגשומ

 211־15:3131103; 011־03131103 (בוביס ׳ר) רוזחמ
 ?1־618; 0*106 ריחמ

 ?0811)1־618, 861138115081630*618 ןרקה*ריחמ
 ?138811115:31103 ןוימ

 4.380333332; 1638103 (הדובע־חוכ לש) חותימ
 ^138011136 ; 313011136 הנ1כמ
 ¥76*1526328מ138011136, הנוכמ) םילכח־תנוכמ

 .4*1361183138011136; -ןכמ ,חדובעיילכ לש
 1001 770*15132 313011136 (הדובעהדונ

 13380111363313881^ הנוכמה־ךרד־לע
 <568331111611 ללכמ
 2683311 ללןכ1

 ?1־01615:1103181338 (~לש הטיש) ןגמ־יסכמ
 ?03112631; 003112631 הסכמ

 ?33811334776*15; תיתיב (תונמוא) הכאלמ
3£1*1133410 403168110 

 87^0011331 (ןישלמ ׳דגוב) הכנפיךחלמ
 0614; 130365?׳ ןוממ
 £6108168 0614 ןוידפ־ןוממ
 *6311816*63; 1)600316 3 1־631115?־ שממ
 61263111011 ; 0*006* שממ

 ?1י043151103801י£33181מ ; רוצייךונגנמ
04301103*0 0£ 2331813*0 

 1438011136*16 ; 3130111368, תונוכמךונגנמ

'?3130111363:5 
 .431611, ?01־1103; 81131־6 חנמ

 683 .(ןלהל * ןכו) .ןושלה דעו לש ״הקיטמיתמ יחנומל ןולמ״ י״פע *



 תוחתפמו םירואיב

131103*518861 ;13883,7 

 ^ש133(1133£; 11־631186 "בםמ

 13(1081ע161161• 27^138; חול ׳ר)יתיישעת לגעמ

 1181x131 [)111 07016 (םיחנומה
 1*110311)38 ץךעמ

 8781:6111 (הטיש ׳ף) תכרעמ
 531)1*11£\¥6863 תיתשרזן תכרעמ

 686x1^5311 (תואקנב) םיקנבה תכרעמ

 !13801113631¥6863 תונוכמ־תכועמ

 6x1) ;^5)13)03631) סקדניא הידעמ

 301: השעמ

 5632631 (עבטה יעדמב) ליעפמ
 561:1*161), ^61*^; 0011061*11 *,עפמ

 ![3801113631)611*161) יתנרכמ לעפמ ,תונוכמ־לעפמ

 1133(1ימז61*1£3ןכ611*161נ יתונמוא לעפמ
 ¥01*8011388 הערפ^

 ¥01*8011168863; ...111301731106 הערפמביתתל

 ¥01*26801108863; 3(*¥31106<1 הערפמכךתינ

 הדה ,תואיצמ
 סיסב ,עצמ

386111(1 

 831)811־31, 01*33(11326; 1)3818

 מדרק יאנת /?ןמדק,מ ;3388612332*¥01
 :?!ןג621£18011 ; 8£6011:10 ובימב־דחוימ ,ילוגס ^1*01111 (!עעסע8

56^611x1388!^!<:611:; 1*6^3131*11:7 תורידס ; ¥311(1, ףקותילעב ,לבוקמ 
 (י1£8131; ר¥01י^8]10ע הנדס ג־1"*8 38... . (ןידכ ״הביד¥61\
 גוס 5*,8ק1*332 ; 01*1213 ר1קמ :1*801 ;16*5316201 ,1*41.
 ־86 היגוס (.״1*681261*03- (דמועו־אופק) שרקמ1180031) ;11332)1133(41.
 ן^ס 363) ; 003261131103 4-2631
 בוביס -^1015:31 תוכמס ,תודמ 6307*1*031 ;*17311331
 ־00131־ 310¥6316מ1 לגעמיבוביס 3עע6ע3מ06^דעפות ׳ר ,העפוה)ןיעדויארמ011 ;*6131331*51
 ל^ג ,גללס ¥61*1ש6]במ ^ ןתמו־אשמ :111311 ;6326*01 ,6^33*80111

 הדובעה אשונ ;1)6118262608130(1*4.1
 ־001(131 :01 ;601*3(831

 ליזנ 3101:103 13... ;1118812*1
 אושילטג ¥612111\ 1)163) ;:10111^06 1:01:6 138)
 דגונמ) דוגינ) 33132001801 ,062638312
5x^)61*131631: יוסינ 
5x1)1011:31:103 לוצינ 
5xפ^*0ן)^•^3110ס לושינ 
 חותינ 33317818 ;4.331786
 רוציקלדתינ 16<31£111*00311
 ־363, 3ן)!)1*0{) 1*161*63; סכנ^3361
 ׳0]31*1131:6(1[ 3[ 3

 — םילעופה תרישק לש ןבומב ,דעי
 הדובעב יקלחה םדוקפית לא 30612060
 — ג1*0ן31*131100 סוגיב!(!3
 םזןל /ר) בוביסב) 1111038)003 ;1131131886*¥61
 ילאנימונ .בוקנ 110111111611

 םינטק םיללחו םיקדס ,םיבובקנ
 מ6מ םיקצומ םיפוגב רשא0?
 ־; 3831*7 ךשנ301161^¥

 ןג621£18011 ; 8136011:10 ובימב־דחוימ ,ילוגס8
 תורידס 3131117^6*1 ; £611[56261103881£
 ילא8131; ר¥01י^8]10ע הנדס¥61\
 גו0 1*801 ;16*01^5316 ,1*4.1
 ־86 היגוס580001) ;11002)1130(41.
 ןכ1ס £601^
 בוביס 6307*1*031 ;11131331

 ןתמויאשמ
 האןשמ

 הדימ־ףתושמ
 רטשמ
 הכישמ
 ךשמ
 הנשמ
 טפשמ
 הבתשמ

 (ךרד) ד1תמ

 ןוכתמ
 דימתמ
 ןקתימ

 ¥6נ±6111י

63331103 ;0161011302 

 ]£0133163831־31)16

1316^56 

 4.111*31£110מ

 1)3361*; (131־31103

 1<611ע6

X116076^36 
¥31*131)16 

![61110(16 

562631; 1*606131 
361*3133631: 

333£1*310$ 

31)^6161161; (161*1¥311¥6 

501*3161; ^0^X3313 

 831>361£1; רל1*32©ע

 ^ לובג ,גילט

 ללוכ םוכס ,לכהיךס

 קלס
 חפס

 לעופה יבגל) חופיס־"
 (קותיר :ותדובע־ילכ לא רושקה

068331183X3316; 8331 
10131 

 831(1161־63
3336X16163־ 
4.006X100 

 0613613ג¥6863," 00313133117 הדע

 1161)61*8011388, 31)61*״.; (רותי /ף) ףך*ןע

6X0688, (831*1)138) 

 1*61311¥6 1761) 61*¥01]<6־ יפחי ןיסולכוא־ףדוע

3131103(01(! 108<1*801 61311¥6*1 ;002*1 

 561) 61*ן) 01131x1103*1 רוציייףךוע

 !16111*גע6ע1 ; 831*1)138 ¥3136 ךרע-ףךןע

 ![6111*1)1י0(13]£1; 83ע!>138 תדצות־ףדוע

 עע0(1301
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 ןולמ

 11116118113-1; 11116118117 תויביסנטניא ,המצ1ע

 0037326 המזוע
 4673; 61־3 (הפוקת) ןדיע

 (תושרלל שומישל~דומע
 (118!)031671; (1181)01111)16 ןמדזמ ,שומ־ישלייונפ
 ׳17338361103 הלועפ /קסע
 ?680631112332; הקוסעת ,הקסעה-

13631^10(6X31 

16132 ;132? 
8131106(8111 ;:813112(8111 
1116 ;¥667183681332^ 

731116 01 8X1138131106 
0632!)£0386 

731116 ;671^¥ 
1186-731116 ; 7671\'066733068 

 3X18011 7^61־6X063326 ;1־73136 ןיפילה־ךרע
 ׳13^68^761־1; <13117 731116 םויליךרעה ,ימוידרע

 דבלב םשה יפל דרע —,בוקנ ,ילאנימונ ךרע
 ,ישממה ךרעל דוגינב ,עבטמ לש ,לשמל)

 £01313367671 (םיפסכה־רעשב הברעל ,ונייה
 ?68!)011813 תוצירע

 116861־76 (םיאולימ) תודותע

 רבד ,םצע
 תומצע

 ךדעהדוומצע

 תוביקע
 דרע

 שומיש־ךרע

 ?31213301161־61; (176881336132 הוגראפ

 שיגמה לעופ) םטפ
 166(161־ (ףכו החשמ ,ןמש ,םחפ תונוכמל
 £01111־0116; 001111־01 הוקיפ

 £0x111־0761־86 התגולפ
 81)111(161; 81)11111(116 ךלפ
 1X1X116־81)11111(1168 ךר0 יכלפ —

 761־<11ל1 (ביעבשומ רבזן ,טפשמה־תיב לש)ןיד־קספ
 461103; 3011011, 01)61־311011 הלועפ

 42631 (םר1ג) ןקסע ,ליעפ
 06:361)67167 ; 0ע63ב 71113268 (םירפכ) םיחותפ
 ?131326 ; (16!)0811 ןודקפ
 111(1171(111611; !>717316 ילאודיווידניא ,יטרפ

 £331!נ63!)7016137131 ; ףוספסא־לשךויראטלודפ
 "(1311^61־0ןג8" 0138868

 ?36116313, 611611111011; ?31)110 רוביצ
 £031736631 ,דזוחב־דצ

 ,םידבוע לש ףוריצ יבגל) תווצ
 601361316763 (תניצמה לעופה "
 ?6780331 ת3צ
 £01x161331103; 00X3613־ ףוריצ
 31103, ססתבע^

 60136131671 (הדובעהייעצמא יבגל) ףרוצמ —

 !<:038313161*63, 767266־ (ל1כא)
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 םייללכה םיחנומה חול
 ;םירזופמ םה םא םג ןטייפה לש וירביא תא אצמת ;סוידיבוא י״פע — םירזופמה םירביא(זו)

 .וירוביחב םירבדה תא רזפת םא םג ,רמולכ
 ריכהל ןתינש תורשפאב םירפוכה" ,םיפוסוליפה ,ונייה ,םיקיטסובגאה תרות — םזיציטסונגא
 : םישדחה םיפוסוליפה ןיב םינמנ םהילע .הצממ הרכה ידיל עיגהל ןתינש וא ,םלועה תא

 .(םלגבא) ".טבאק ,םוי
 תילאנימונ הניחבמש י״פעא ,התרבה תמועל תהא עבטמ לש הכרע תאלעה ;תפסות — וי׳גא

 .הזל הז ןהיכרע םיווש

 .םיפסכה רעשב וא םיריחמב רשא םישרפהה לוצינ ; םיריהמה רעשב תורספס — ׳גאטוי׳גא

 רלצנאקה לש ורפס יפל) ןמישגהל ץאש ,תיתואיצמ־יתלב העצה וא תינכת — היפוטוא
 .("היפוטוא יא,,ב םיילאיצוסה םירדסה תא ראתמש ,1515 ,סודומ םאמות

 .לבגומייתלב ןוטלש טילש ,ץירע — טארקוטוא

 .הצילמה תראפתל ,תואיצמה תא ראפמה יוטיב — םזימיטפוא

 (.ןופצב יתדגא יא ■־־ ׳1111116).תינוציקה תילכתה ,ינוציקה לובגה — הלוהט המיטלוא

 .תוטעמ םיליצאדווחפשמ לש ןוטלש — היכראגילוא

 ־ומדה לש םתדמע דוהיבו ,19דז האמה לש 60דד תונשב הירטסואל תודידי — היליפורטסוא
 ,הירטסוא ןעמל תימורדה הינמרגב (טכנקביל .וו) םיטסילאיצוס המכ לש םגו םיטארק

 .הינמרגב הינומגהה רבדב היסורפ ןיבל הניב קבאמה להנתהשכ

 .החימצה־ןולדח ,ןווינ ,ףוגה תושחכתה — היפורטא

 5־ה האמה דע דדו האמה) הילטיאב םיקסורטאה לש ןוטלשהו תוברתה תפוקתמ — יקסורטא

 (.תלבוקמה הריפסה ינפל

 ותלהנהבו סקראמ לש ודוסימ ןושארה לאנויצאנדטניאה — ימואלניבה םילעופה־דוגיא
 (.1872 דע 1864)

 ,תודבועלו םזילאירטאמל דוגינב .היפוסוליפבש םיידוסיה םינוויכה ינשמ דחא — םזילאידיא

 .הבישחב ,האידיאב ידיחיה ישממה תאו םלועה תישאר תא האור .דיאה ירה

 תונויערדנלוע :רצה ןבומב .תונויערה םלוע ,תינויער הטיש :בהרה ןבומב — היגולואידיא
 ־אלל םיחתפתמש ,םייאמצע םימצע ויה וליאכ תובשחמב קוסיע" ,תואיצמה ןמ שלתנה

 .(םלגבא) ".םהלש־םהיקוהל אלא םיפופכ םניאשו ,תולת
 .רוטיקהדולנוכמב רוטיקה־ץהל םושירל רישכמ — רוטאקידניא

 ןתיב יתלב ךא ,ישעמ רפסמ :הקיטמיתמב ;יקשמ״יתלב ,ןויגהל דוגינב — ילאנויצאריא
 (.2 לש עבורמה שרושה ,לשמל) םימלש םירפסמב רבש ידי־לע גוצייל

 סומלופב ;םאהגנימריב שיא ,דואווטא סאמות יאקנבה לש וידיסח — םינטקה םיגנילישה שיא
 (1819 דע 1797) היצאלפניאה תפוקתב ורבטצנש הילגנאב הנידמהדוובוח ןוערפ רבדב

 עצב היה אוה ;40־ה תובש דע ךרעב 1819 תנשמ ליפ טרבור דגנ דואווטא םחלנ
 םיוולמל ריזחהל שיש ,עיצה ןכילעו ,ןוממה לש תילאידיא הדימ־תדיהי. רבדב הירואיתה
 לש 1/78־מ םיליכמ םהש בהזה ■תא ןיטקהל שיש אלא ,וולהש םיגניליש רפסמ ותוא

 .דבלב היקנוא 1/סס לע ודימעהלו היקבוא

 .הייפכ־תרירב ,םייתשה ןמ תחא — הביטאנרטלא
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 לש ותישאר .בהזל ,דלוז תכתמ ךופהל ידנ ןירותסמדדשעמ וא םיטהלדדשעמ — היוניכלא
 .םייניבה ימיב הימיכה־עדמ

 היה הבשומש ,תלבוקמה הריפסה ינפל 5־ה האמה ןמ ןוי־יפוסוליפ לש הלוכסא — סיטאילא
 לע ,סוטילקארה לש ותעדל דוגינב ,הזירבה וז הלוכסא .(תיתחתה הילטיאב) הילאב

 .הקיטקלאידה יבא יורק היהש ,ןונז הנמנ וז הלוכסא לע .היו,דה תודחא
 .ימא ןטבב רבוע ,םדא וא יח־לעב לש טבנ — וירבזנא

 ,יתרבחה הזוחב רתני דיחיהש ךירצ וסור לש ותרות יפל .הרבחה לש הזוח — תיתרבח תנמא
 אוה־ונוצר תא אצמיש ,ךירצ הז םע ךא !ללכה תבוטל ויתויוכז לע ,בוטה ונוצרמ
 קבאמה ךותב התליחתב העמשוה וז הירואית .,דמואה־תונובירב ,"ללכה־ןוצר״ב אטובמ
 המחלמ םשל הב תשמתשמ דימ הליחתה תינגרובה היגולואידיאה ךא ,תוצירעה דגנ

 .ןויראטלורפב
 .תויעצמא־יתלבה תודבועה לע ,דבלב ןויסנה לע דסוימ — יריפמא

 .השביב םגו םימב םג םייקתהל םילוכיש םייח־ילעב — (.לואוז) תויביפסא
 סוילוי לש ותיבב :םיבתונ םא ,לשמל) םינמזה חולל סחיב תועט־לש רבד — סזינורכאנא

 (.ןועשה לצליצ רסיק
 .תוניחב המכמ ןויווש ,ןוימדה יפ לע שקיה — היגולאנא

 .ויטרפ יטרפ לכ דוריפ ידי־לע אשונה רקחמ — (חותינ) הזילאנא
 .והובורהות ,היבוברע — היכראנא

 .ללנהךמ אצוי רבד ,תוניקת־יא — הילאמונא
 היישעתה תרציימ םקראמ לש ותעדל :לשמל .וילע רושגל ןיאש דוגינ — םזינוגאטנא
 לש ונורתפל םיאנתה תא הז םעו ,תודמעמה ןיב םזינוגאטגא ,תיטסילאטיפאקח ,הלודגה

 .תיראטלורפה הכפהמה ידי־לע הז םזינוגאטנא
 .ןורתפ הל ןיאש ,םיקלחה ינש ןיב הריתס — הימוניטנא

 .םימעה תרות ,םדאה תרות — היגולופורתנא
 ,רוביצה לע הייפכב םתוא הליטה (1796—1780) תפרצב הלשממהש ׳ןוממ־ירטש — סיטאנגיסא
 השעמל ךא" .הנידמה־יסכנ תריכממ ןוידפה־ימוכס לע האחמה־תורבוש האיצוהש ךות
 ,ףסכ־לש־ןוממל דרע־לש־למסכ םיטאנגיסאה לש קנארפה־רטש רוזחמב היה בבותסמ
 .(סקראמ) ".קנאדפה רעש לש וכרע תדירי תדדמנ התיה ףסכב חדימה־תמא התוא יפלו

 .דבעידב ,ןכמ־דחאל — ירוירטסופ־א
 .ןנחויל "הניכש־יוליג" תראתמה ,השדחה תירבב השרפ — (יוליג) הספילאקופא

 .םיק&ס ,םישרוי — םינוגיפא
 .הליחתכלמ ,שארמ — ירוירפ־א
 .הראפה ,הצרעה — הזואיתופא

 ,הברה וא םייתש ,תונוש תורדגה חקנ םא" .תונוש תורותמ ףוסיא ,טוקיל — סזיציטקלקא
 םינוש םידדצ לע תזמורש ,תיטקלקא הרדגה לבקנ ירה ,יערא דוחיא ןדחאנ ךב־רחאו

 .(ןינל) .רתוי אלו — םצעה לש
 (.יביסנטניא :דוגינה) ףקיהב ,תוטשפתה יפל — יביסנטסקא

 .םיפסבה־ישיאו םיאקנב תבכרומה ,תונגרובה תכ ,םיקנבה ןוטלש — היטארקוקנב
 .ןאקלאבה תונידמבו היסורב ילאדואיפ תועקרק־ינודא — ראיוב
 .עקרקה־ינודא לש השוריבש־ןיד־תיב — ילאינוזנרטאפ ןיד־תיב

 .רוחש רבנעמ םיטישכת — (היקילב רהנ ,םאגאג) (יטישכת) טאגאג
 1840 תנש זאמ !ורפ לש ףוחה דילש םייאה לע הרובצה ,םימי־ירפיצ לש האוצ — ונאוג

 .הפוריאל ,לוביז יכרצל תוינאב ונאוג תחלשנ

 .הרטאמוסמ אבה ימוג — זו׳צרפטוג
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 םייללכ ןב־יחברמ

 :םקראמ רביחש יגיגח!ד־יטאמאדגורפח רזוחה — ןושארה תעדה יוליג
 .(1864) ימואלניבה םילעופה־דוגיא םעטמ

 47דזו 16־ה תואמב — תוזוחאה ךותמ םירכיאה שוריג
 .דבאלריאבו .היטוקס ידעב ,יטלק טבש — םילאג

 .18~ה האמב הלכשהה־ישיאמ קלח לצא. תילכש תד ,טשפומ לאב הנומא — םזיאיד
 ךותמ ,ישממה ,דחוימה לע תדמולה הנקסמ * ןויגהה תלותב תמיוסמ הטיש היצקודד
 תוכורכ היצקודדו היצקודניא" .(היצקודניא :ךכל דוגינה .םיטשפומ) םייללכ םיטפשמ

 .(סלגנא) ".הזילאנאו הזתניס ומכ שממ ,הרכהב ,דהי
 האר) .דחי םג בהזו ףסכ לש ןוממ־רעש תשרוד ,תוכתמ יתש רבדב הירואית — תויתכתמתד

 (."םילעופ תירפס" ,טפלג .יל "עבטמה תרות"
 .קצומ טפשמ ,הנומאבש־רקיע — המגוד

 .הרות — הנירטקוד
 .תמיוסמ הרות לע הריתי תונדפקב דמועש שיא — רנירסקוד

 בשחמה לש םגו ינוציחה םלועה לש םג "םייללכה העונתה־יקוח רבדב עדמה" — הקיטקלאיד
 תריקח ,תושממ ,תולדדצ־בר תשרוד תיטסילאירטאמה הקיטקלאידה .(סלגנא) ".ישונאה
 .(ןינל) ".םדאה לש .דשעמהדבלוע לכ תא ףיקהל הכירצ איה" ז םתוחתפתהב םירבדה

 .תוערכה יתשמ תחאב רוחבל הרכה — המליד
 .המיאתמ תיבר יוכינב ,ונוערפידעומ ינפל ,רטש דוהיב ,ךרע~ריינ תיינק — וטנוקסיר

 .רוטקוד ראות לבקל ידכ םישיגמש ,יעדמ רקהמ — היצאטרסיד
 .רצוי ,לכירדא — םוגרוימד

 .לבגומ־יתלב הייפכךוטלש — םזיטופסד

 .הווש ,דהא גוסמ — ינגומוה
 ,יביטקודורפ ןוה > ךרעה־ףרוע תא ןירשימב וכותל גפוסה ,רוצייב ליעפ ןוה — יתיישעת ןוה
 רחסמהךוהמ לידבהל) יתיישעתה ןוהה־לעב לש וידיב אצמנה ןוממו תורוחס לש ןוה

 .(תיבר אשונה ןוהמו
 תא העמקדדעמק ריבעמ אלא וניא הז ןוהו ,הדובעה־יעצמאב עקשומה ןוהה — ביצי ןוה

 .(רוזחמבש ןוה :דוגינה) תרצותה לע וכרע
 ןכו .תיברב הוולמה לש ןוהמ לידבהל /יתיישעת ןוה ,ודיקפתב ליעפ ןוה — דקפתמ ןוה

 .תיברב הוולמה ןוההילעבמ לידבהל ,דקפתמ ןוה־לעב
 .םינוש םיגוסמ — ינגורטה

 אצמוה * ץחל־לש־לילגל תחתמ םימ תרדחה ידי״לע לעופה ,שבכמ — (שבכמ) ילוארדיה
 .המארב .י ילגנאה ידי־לע 1795 תנשב

 .הרעשה ,המדקימ ,תיעדמ החנה — הזתופיה
 .(היפורטא : דוגינה) הריתי הנזה — היפורטרפיה

 .םיבלשו תוגרד לש רדס ,תוגרד־תוגרד לש הנבמ — היכראריה
 ןייצל ידכ .1״ :לופכ שומיש הז יוטיבב שמתשמ םקראמ — (116יע6נב1ג6) עבק־תסנכה
 ירפהמ קלח ותוא ןייצל ידכ .2 * ןוהה ךותמ ידוירפ ןפואב אצויה ייפכ ךרעה־ףדוע תא

 " ותכירצךרק לא ופיסומ אוהש וא ,תידוירפ הכירצ ךרוצ ןוהה־לעבש ,הזה
 .הקיתעה אתרפשאב םידבע — םיטולה

 רותיו ,תועיבת המכ לש ןתדרוה" :עמשמ ,הקיטילופב — (סימורפמוק) הרשפ לש םכסה
 .(ןינל) ".םידגנתמה תגלפמ םע םכסה גישהל ידכ ,תושירדה ןמ קלה לע

 לש תרזוחדוכיפה וא ,ןוה תקזחב ךדעה־ףדועב שומיש" — (ןוה לש ,דיצאלומוקא) ןוה־רבצה
 .(סקראמ) ".ןוהל ךרעה~ףדוע

 ,(הנתשמה ןוהזזדרעו עובקה ןוהה־ךרע) ןוהה לש םיכרעה־בכרה" — ןוהה לש ינאגרוא בכרה
 .(םקראמ) ".דבלב ינכטה ובכרה ידי-לע עבקנ אוהש המכ דע
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 לש ולושיב ...ווהתנ רבכש תובוחה לש םזכרה" — (ןוהה לש היצאזילארטנצ) ןוהה זכרה
 ".םילודג תמוה טעמל םיבטק תובוה הברה לש םתכיפה ,ןוה־לעב ידיילע ץ*,ךילעב

 (.ןוה לש היצארטנצנוק ,זוכיר ׳שה — .סקראמ)
 ,ןוהה לש ימיבפה ועבט ןבוי ןכ םא אלא ,תורחתהה לש יעדמ חותיב ןכתיי אל" — תורחתה
 לע דמעש ימ קר הבביבי — ןיע־תיארמל העובת ,םימשה־ימרגי־תעובתש םשכ שממ
 (.258 ׳מע ,לאטיפאקה ,םקראמ) ״.םישוח תסיפת תספתב״יתלב ךא תיתימאה םתעונת
 םיאנתה ראש םא — תורוחסה לוז .תורוחסה תלזוה ידי־לע תלהנתמ תורחתהה תמחלמ״
 .רוצייה לש 1תדימדזנקב בוש היולת וזו ,הדובעה לש תויביטקודורפב יולת ...םיווש
 לש ותוחתפתה םע יכ ,דוע רכזייו .םיבטקה תא םילודגה תובוחה םיחצנמודביכמ ןכילעו
 תלהנהל שורדה ,דיחיהךוהה לש ילאמינימה ופקיה לדג יטסילאטיפאקה רוצייה ןפוא
 ,רוציי-ימוחת ךותל רתוירביבטקה תונוידה םיקחדנ ךכיפלו .םיניקתה ויאנתב קסע
 תורחתהה .תומילשביאלש וא תויעראב אלא םהילע הטלתשנ אל בוש הלודגה היישעתהש
 .םלדג לא ךופה סחיבו הז םע הז םיקבאנה תובוחה רפסמ לא רשי סחיב ןאכ תללותשמ
 םתצק םהיתונוהש ,ךרעב םינטק ןוהיילעב הברה לש םנברוחב דימת תמייתסמ איה

 (.516 ׳מע ,לאטיפאקה ,סקראמ) ״.םיכלוהו־םילכ םתצקו ,חצנמה לש ודיל םירבוע

 .(הינמור לש קלח םויכ) הבונאדהו םיטאפראקה ןיב ןאקלאבב תוכיסנ םוחת — היכאלאו
 בייח ויתויוכז תרומתש ,ילאדואיפה (תוכלמה םעטמ —* השרומה) דקפהה־שיא — לאסאו

 .המחלמ־יתוריש עצבל היה
 ?םירוטה תגלפמ םע דחא ןמזב המקש ,הילגנאב תיתיישעתה תונגרובה תגלפמ — םיגיוו

 .םילארבילה תגלפמ ךכ״רחא

 ¬קייבואה תושממה ...השוחת ידיל איבמ ,ונישוח־ירביא לע ותעפשה י״עש רבד לכ" — רמוח
 .(ןיבל) ".ונתשוחת םע הנותנה ,תיביט

 ידי־לע ,תלבוקמה הריפסה ינפל 376 תנשב ימורה טאנסל סנכוהש קוחה — סויניציל לש ק1ח
 תנשב לבקתנ קוחה ;םייבלפה ןעמל קבאמה ץולח ,ולוטס סויניציל .ק םעה־ךובידט

 .םילוסבוקה־תנוהכל ךרדה תא םייבלפה ינפל חתפ אוהו ,תלבוקמה הריפסה ינפל 367

 .רבכ רמאנש המ לע הרזח — היגולוטואט
 לש היצאדוואטסרה תעל הדסונש ,םינוניבו םילודג ,תוזוחאהיילעב תגלפמ — םירוט
 תגלפמ :םשה תא וז הגלפמ הלביק ךרעב 1830דפ להה .(1660~ב ךרעב) טראויטסדויב

 .(קהבומה ירארגאה היפא תא החפיק שדחה ןמזב) םיביטאורסגוקה
 .שומיש־יצפהל עבטה ירמוח לש דוביעה תרות ,תועוצקמה תרות — היגולונכט

 .םיוסמ עדמ לש םייעוצקמה םייוטיבה לב לןלכמ — היתלרנדתט

 הבכשה ,תילאדואיפה הילגנאב םישפח םיריעז־םירכיא ,(¥60מ1^מ,¥601ת^11ע7) ןזנואי
 ןיבו הכומנה הלוצאה ןיב — הז דמעמ לש ותגרד ;םישפהה םירכיאה ברקב הכומנה

 .םיתימצה
 תיסאלקה הלכלכל דוגינבש ,תינגרוב תינידמ הלכלכ התוא" — (תיצדא*םע) תיראגלוו הלכלכ
 תחקול איהש ,ךכב איה תמצמטצמ אלא ,םיינגרובה רוצייה~יםחיב תשדודו־תרקוח הניא
 םתוא םימכסמו םיינגרובה רוצייהיינכוס יניעב ןח־םיאצומהו םישודנה םיגשומה תא
 ".תויחצנ תותימא לעכ םהילע םיזירכמ םה ךכ-רחאו ,תיטנאדפ תונדפקב ,הטישל

 .(סקראמ)

 .ןוממה תרות — (וטסירא לצא) הקיטסיטאמרכ
 ףתושמש המב אל" ותשירפ תא ריבסמו ,םילעופה דמעמ תעונתמ דרפנש ןוגריא — תכ
 ".העונת התוא ןיבו וניבש ,("תל1בש") דחוימה לדבהב אלא ,תידמעמה העונתה םע ול

 .(סקראמ)
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 םירושעה ינשב ילגנאה ןויראטלורפה ברקב םינומ,ד־תועונת — (״.תועונת) סיטידול
 .תונוכמה תסירה י״ע ןוהה דגנכ ומחלנש ,19־ה האמה לש םינושארה

 .ןודנולב םיקסעהו םיקנבה — (בוחר) דראבזנול
 ־שפוחב תלגודה ,תיתיישעתה תונגרובה תגלפמ ,הילגנאב תיטילופ הגלפמ - םזילארביל

 .רחסמה

 םשל םילגנאה םינתשרהה דוגיא — (^11-001־111^ ■1,6^06) ןגדה־יקוח דגנ הגיל
 טיירב ,ןדבוק י״ע ,1838 תנשב רטס׳צנאמב הדסונ !האובתה־יסכמ לוטיבל המחלמ

 .1849—1846 תבשב הקרפתנ ?םדייליוו

 -לעפמ ;הנמיסו ,יטסילאטיפאקה רוצייה לש תמיוסמ הרוצ — (דיב הנקתה) זורוטקאפונאמ

 סדא־ינב וירביאש ,רוציילדכזינאגרוא" ;תונוכמב עירכמ שומיש אלב דא ׳בחרומ
 .(סקראמ) "םח

 ךפוא לש ותוחתפתהב ,הלודגה היישעתל המדקש הפוקתה — הרוטקאפונאמ(ה) (תפוקת)
 .(1780 דע 1500 ךרעב) יטסילאטיפאקה רוצייה

 םזילאידיאל דוגיבב) ונדימעמ ?היפוסוליפב םיירקיעה םינוויכה יבשמ דחא — םזילא״רטאמ
 ? ידוסיה ,ןומדקה אוה רמוה,ד אלא הורה אל יכ ,ךכ לע (תודבועה םע המאתה ךותו

 .תואיצמה לש תואובב אלא.םניא תונויערה ולאו תיביטקייבוא תושממ ול שי םלועה יכ

 .ןבאל ךפהב הב טיבמה לכש תצלפמ ,תינויה הדגאה יפל — ההדמ

 וא ןיפיקעב ,הלשממ תינמתמ הב ,תיחרזא חנידמ — תיביטאטבזרפר הנידמ ,םיגיצנ תנידמ
 .(םיטנמאלראפב) םלגיצנה־רבח ךותמ ,ןירשימב

 םיחרזאהדומחלמב ומחלנש ,תירבה תוצראב תוימורדה תונידמה — תודחואמ תונידמ
 .תודבעה םויק דעב (1865—1861) הקירמאבש

 .םיפסכהו הנידמה יעדמ — סיילרמאק םיעדמ

 האמה ףוסב ,הילגנאב יטסילאטיפאקה רוצייהךפואב הלחש הכפהמה — תיתיישעת הכפהמ
 .הלודגה היישעתה לא ,דרוטקאפובאמה ןמ רבעמ .18דד

 חדוה תאזה הכפהמה ידי־לע ? 1830 ילויב 29 דע 27 םימיב תפרצב הכפהמה — ילוי־תכפהמ
 ,םינגרובה תגלפמ ןוטלשל העיגהו ,1815 תבשב רזחוהש ,םינוברובה לש םזיטולוסבאה

 .פיליפ יאול "יהרזאה־ךלמה" םשארבו ,םירייסנאניפה

 ראורבפב 24ד 23 םימיב תפרצב תיטארקומדהרחיגגרובה הכפהמה — ראורבפ תכפהמ
 "יחרזאה ךלמה" תדרוה םע ,המויס ידיל הואיבהו ומחלב סיראפבש םילעופח .1848

 .ןוהה־יליא לש םגיצנ היהש הז ,ואסיכמ פיליפ יאול
 .(תישפה תורחתהל דוגינב) הדיחי ןיינקדווכז ,רחסמה לע הדיחי תוכז — ןילופונומ

 — (הלעמל ׳ד) הקיטקלאידל דוגינב — הבישח־ד1תמ וא היפוסוליפב ןוויכ — הקיזיפאטמ

 רחא הזב ,םידדובמ וללהשכ ,םיגשומב ,ונייה ,הבשהמבדכהייומידבו םימצעב" לכתסמה
 "םלועל םידמועו־םיעובק ,םישקונ ,םיקצומ הריקח־ירבד" םהב האורו "הזמ דרפנ הזו הז

 *יטנא ,םלגנא) ".םהיניב הרשפ לכ ןיאש םידוגינה יפ לע אלא בשוח וביא" ןקיזיפאטמה

 .(גנידהיד
 .תוכתמל קוציי־יתב ,תוכתמה תנקתה — היגרולאטזנ

 האמב הפחד בהזה תיאתש םשכ" .17דדו 16דז האמב תילכלכ הדות — תועבטמ(ה) (תטיש)
 לא םיכיסנו םימע ,תינרדומה תינגרובה הרבחה לש התדלוה תפוקתב ,17דזו 16־ה
 םינושארה םינמגרותמה ואב דכ ;בהזה־לארג ירחא שופיחב םימיל־רבעמ בלצ־יעסמ
 הרוצ־יוביש אלא וניא םזיליטנאקרמהש ,תיעבטמה־הטישה ידסיימ ,ינרדומה םלועה לש
 יכ ,ךכב ועבק םצעב .ידיחיה רשועה ונה ,ןוממ ונייה ,ףסכו ב,דז :וזירכהו ,הלש
 ןוממ דפילהה" םהש אלא ",ןוממ ללוחל איה תינגרובה הרבחה לש תיעוצקמה התדועת

 .(םקראמ) ".ןוהב
 ןעב הינומגהה רבדב אתרפשא־ישנא ןיבו הנותא־ישנא ןיב קבאמה — זנופלפה תמחלמ

 .(תלבוקמה הריפסה ינפל 404 דע 431)
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 ויהשכ ן םיטילשהו םיכיסנה גהנמ — (!>1111־3118 מב3;}681;31;!8) "תראפח םיבר ־רפסמ״
 .םיבר״רפסמב םישמתשמ ויה ,םמצע לע םירבדמ

 .ךובמ -חנממ תאצל לופי !דחא־יאש תואצותו תוביס לש לגעמ — בזוכ־לגעמ
 ־יפאקה רוציל,רךפואל ול תדחוימ הלודגה היישעתה אוב םע ,יתיישעת — (סולקיצ) לגעמ
 ".קותישו רבשמ ,ףדוע־רוציי ,תואיג ,תינוניב תוררועתה לש תופוקתדחרדס" יטסילאט

 .(סקראמ)
 לע אצומה ,ונייה ,הדובע־חוכב עקשומה ,יביטקודורפה ןוהה לש קלח ותוא — הנתשמ (ןוה)

 .ךרע־ףדוע םג ודבלמ רציימו ,וכרע תא הנשמ אוה רוצייה ךילהתב ;הדובעה־רכש
 תונגרובה י״ע ררועתנ דדמה ; 1848■ ינויב 23יב יתפרצה ןויראטלורפה דרמ —;ינוי־דרמ
 םימי השימח ךשמנש םיסדתימה לע ברק ירחאו ,ןויראטלורפל תוחוב־יתלב תוביסנב : .

 .קאינוואק ינקילבופרה לארנגה י״ע םימד־תכיפשב דרמה אכוד
 הילגנאבו .תפרצב רקיעב החתפתנש ,תילכלכ הרות — םחליטנאקרמה תטיש ..,םזיליטנאקדס
 תכיפהו ימלועה קושה ליבשב רוצייה יכ ,תרשבמ ,דתיה" תועבטמה תטיש .17דד האמב
 רוצייה ליבשב יאנתו המדקימ ןוכנ לא םישמשמ ־- ןוממל ןאכמו ,הרוחסל רצותה :
 ~ךרע תכיפה אל בוש ,םזיליטבאקרמה תטישב ,וז הטיש לש הכשמהב .יטסילאטיפאקה
 תדוקנמ ספתנ הז םלואו ;ךרע־ףדוע לש רוציי עירכמ אלא ,תערכמה איה ןוממל הרוחסה

 ,ןוממ־ףדועב אטבתמ ךרעה־ףדועש ,ךכו ,רוזחמהדכוחת לש תילאנויצאר־יא הייאר
 ךותמ ךרעה־ףדוע תא ראבמ םזיליטנאקרמה (.סקראמ) "ירחסמה ןזאמה לש הרתיב
 םיקסוע םהש ,הלתמאב" .איהה הפוקתה לש תיראגלווה הלכלכה םצעב אוה ,רחסמה

 םיריבסמ (םיטסיליטנאקרמה) םה ירה ,הנידמה לש רזעהדוורוקמבו המואה רשועב קר
 התילכתכ תורשעתהה תא ללכבו ,םיטסילאטיפאקה דמעמ לש םיסרטניאה תא םצעב

 .(סקראמ) ".הנידמה לש תירקיעה
 1648 לש תילגנאה הכפהמב תילאקידאר~תינגרובריעז הגלפמ — (םירלילה) לכה־הווזעזנ

 1650 דע
 .1815—1793 :תיתפרצה הכפהמה דגנ הילגנא תומחלמ — (תומחלמ) םיניבוקעיה־דגנ

 לבא ,ישיאה ןיינקה תא .בוש ריזחהל דיתע" ,סקראמ יפל ,הז לושינ — םילשנונה לושינ
 ".המצע הדובעה ידי־לע ורצויש רוצייה״יעצמאבו המדאב יתרבחה ןיינקה דוסי לע
 ראשו המדאה תא ףיקי הרבהה ןיינקש" — סלגבא רמוא — הלאה םירבדה שוריפ

 ".שומישהייצפח תא ,םירצותה תא ףיקי ישיאה ןיינקה ולאו רוצייה־יעצמא י

 .(הקיטסיפוסה לש בשחמה־דותמב שמתשמש ימ וא) קיתעה םלועב יפוסוליפ ןוויב — םזיפוס
 קהשימ ךות ,אוה ףלסמ השעמל ךא ,הקיטקלאידה תא ינוציח יוקיח הקחמ טסיפוסח
 רשא תא וא הצור אוה רשא תא אוה "חיכומ" ךכו תמאה תא ,םיגשומבש תוריתסב
 ןיטולחל רשפאש ,קדצבו ,ריהצה לגה רבכ" .תאזה המישמה תא וילע ליטהש ימ הצור
 :םינמזה לכב םיטסיפוסה לכ לש דותמה היה ךכו ...םלועב רבד לכל ׳תויאר, אוצמל
 .(ןינל) ".ינויפיצנירפ לדבה םילדבנה םירקמל שוריפב תוסחייתמה ,תואמגודב םירחוב םה
 תוביסנ לכב חור־רוק לע הזירכהש ,הקיתעה ןוי לש תיפוסוליפ הלוכסאב לגוד — ןקיאוטס

 .םיבואכמ יבגל דוחיבו ,ןהש
 .ןודנולב םיסנאגיפהו רחסמה תעונתו םיקסעה זכרמ ,תימינפה ריעה — ןודנול ףוא יטיס

 ךס ,לודגה טסיפוטואה לש 1תנשמ לע תדסוימ ,תפרצב תיטסילאיצוס תכ — םזינומיס־ןס
 ילורפו הצחמליתינגדוב תיטסילאיצוס הטיש״ל הפיטה ,(1825) הז לש ותומ ירחא .ןומיס
 המרופרל םיירקיע םיפונמכ יארשאו תיאקנב המרופר ןוגכ ,(םקראמ) "הצחמל־תיראט
 .תוינכפהמה תודירמב ופתתשה הירבחו ,30דד תונשב רקיעב הלעפ וז תכ .תיתרבח :

 .ןיטולחל המלענ 1850 תנשב ךרעב
 ,הסרובב וא תורוחסה קושב ,חפונמו םמומ קסע ;תילכלכ הניחבמ היצאלוקפס — תורספס

 .(סקראמ) ".רצייל ילבמ ,ןוממ תושעל" ידכ
 .תוינמ לש רחסמב םיקסוע — זומרוב־ירספס

692 



 םייללכ םיחנומ

 .ימשר ןובשחו־ןיד ,תילגנאה הלשממה ריכזת — לוחכ רפס
 הריתס — 1נב 8(1נ6010 — הכותבודונממ הריתס) היבו־הינידנ הריתס

 .יאבהיירבד ,(םצעהדכש תמועל ראותהדכשב : לשמל) ףרוצמ,די־־םשב רשא

 םיפסאתמ הרישעה תינגרובהו תילגנאה הלוצאה ישנאש ,הנשב ןמז־קרפ — ןודנול־תנוע
 .םיעושעש םשל הריבה־ריעב

 הורציש /׳הלוכסא" ־— (0םעע6נב07־1נע1נב01£)16 — בוביס,ד~יעצמאךורקע) רוזחמה־ןורקע
 ץאמרונ ,סנרוט .לוק ,ןוטסרבדא דרול) 19~ה האמה עצמאב הילגנאב םיקנבה־ינקיטרואית
 ־יעצמא אלא וניא הזש ,ןוממה רבדב ודראקיר לש תיעטומה הירואיתה דוסי לע .(׳וכו

 ורצי — (תומכה־תיידואית) רוזחמב היוצמה ןוממה־תומכ ידי־לע עבקב וכרעו בוביסה
 םיקוח .ליפ לש םיקנבה־יקוח םה ,1845—1848 תונשמ הילגנאב םיקנבה תקוהת תא םה
 ,תורקיה תוכתמה לש אוביהו אוציה יפל ןוממה־ידטש תאצוה תא םירידסמ ויה הלא
 תפוקתב הלשממה ידיילע■ ולטובו ןולשכ ולחנ הלא םיקוח .םיפסכ,ד~רעש יפל וא
 /וכו ,ןוטראלופ ,קוט :ויה וז הירואית לש הידגנתמ .1857ד 1847 לש םירבשמה
 ישילשה רפסב דחי־םג תולוכסאה יתש לע תרוקיב חתומ סקראמ .םיקנבה־תלוכסא איה

 .(34 קרפו 28 קרפ) לאטיפאקה לש
 יפוא׳ הל היה .19דד האמה לש 70דו תונשב המקש ,היסורב תינכפהמ העונת — םינומע
 אישה־תדוקנ תא ."םעה ךותל הכלה" היתונויער תצפה םשל .יטארקומד־ינגרובריעז

 .80־ה תונשב .(םעה תוריח) "הילוו היאנד־וראנ" לש יטסירורטה קבאמב הגישה
 .הילגנאב םייניבה־ימיב רתייתויוכז תונב םירע — תודחואמ םירע

 .ןוהה רבצה לש תיחרכה האצות ,םינומ,דהדוקוצמ ,םינומהה תולד — סזירפואפ
 ימיב הפוריאב תטלש ,רתיהש לוצינ תרוצ $ יטסילאטיפאק־םורט רוצייךפוא — םזילאדואיפ
 ־תדובע תוברל ,עקרק־ןיינק בכרומ ירקיעה ןיינקה היה תילאדואיפה הפוקתב" .םייניבה
 לע טלתשהש ןטק ןוה תרזעב תימצע הדובעו ,ןאכמ ,וילא תקתורמ התלחש םיתימצה

 .(סקראמ) ".ןאכמ םיתרשמה תדובע .
 אצומ־תדוקבש ,19־ה האמה לש 30־הו 20־ה תונשב ,תפרצב תיטסילאיצוס תכ — סזיריירופ
 ,תודמעמהדומחלמ תא התחדש ךות .היירופ לודגה טסיפוטוא,ד לש ותרות הל השמיש

 'םייטסילאיצוס םיבושיי ,ת.1רטסנאלאפ לש דוסי) היתוינכת תמשגה םשל ,הצלאנ ירה
 ".םיינגרובה ןוממה־יקנראו תובבלה־לש־היפורטנאליפה תאמ הרזע שקבל" (הצחמל

 .("יטסינומוקה טספינאמה")
 תימרופרה הייסנכה ןמ דרפנש ׳ילגנאה םזיטנאטסטורפב יחרזא קודא ןוויכ — םזינאטירופ

 .1600 תנשב ךרעב
 ...תויאמצע תויומדכ — םדא לש וחומ יריצי םיארנ״ יתדה םלועב .םילילא תדובע — םזישיטפ

 .(סקראמ) ".םדא לש ודי ירצות תורוחס,ד־םלועב םיארנ ךכו .םייאמצע םייח יננוחמ
 ׳גאנואיפ" .וקיסקמב לכדבדוק החיכשה ,םייאלקחה םילעופה לוצינ לש הרוצ — ׳גאנוא־יפ
 תוערפמ ןתואב םיגהונ ךכירחא .הדיתעה הדובעה ןובשח לע ןוממ לש הערפמ :עמשמ
 אליממו ,וייח ימי לכל בוח־לעב ראשנ לעופהש דבלב אל .ליגר רשבב םיגהונש ןידכ
 םגש דע ,אבה רודלו החפשמל השוריב רבוע הז םחיש אלא ,הוולמל תימצ לעופ םג

 (םקראמ) ".הוולמל םצעב ךייתשיי אוה
 18־ה האמב תפרצב המקש ,תינידמה הלכלכה לש הלוכסאה ידימלת — םיטארקויזיפ
 ויה" םזיליטנאקרמל דוגינבש ,(דכו וגרוט ,ן1רט הל ,הייוויר הל הד הייסרמ ,יינק .רפ)
 ךותל םיסינכמו רוזחמהדנוחת ךותמ ךרעה־ףדוע לש ותישאר לע רקחמה תא םיאיצומ
 ־סילאטיפאקה רוצייה חותינל דוסי וחינה ךכבו ,ומצע יעצמא־יתלבה רוצייה לש םוחתה
 ־ףדוע לש הדיחיה הרוצה איה תיעקרקה הטנרה יכ ויה םירובס םנמא .(סקראמ) ".יט
 התוא" דא .הדיחיה תיביטקודורפה הדובעה איה תיאלקחה הדובעהש — ןאכמו ,ךרעה
 ןכו ,תילכלכ הניחבמ הזה ןיינקה תלילשל הכפהנ יעקרקה ןיינקה לש ,לוכיבכ ,הצרעה
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 ועיצה םיטארקויזיפהש ךות ,(סקראמ) "יטסילאטיפאקה רוצייה לש ורושיאל איה הכפהנ
 ־פורטופואמ היישעתה לש הרורחש תא ושרד ,תיעקרקה הטנרה לע םיסמה לכ תא ליטהל

 .תישפח תורחתה לע וזירכהו תיתלשממ תוס
 דוחיבו ,םיחמצ ,םייח־ילעב לצא :ףוגה לש וייחו והנבמ לע ערמה תרות — היגולויזיפ

 .םדאה לצא
 .תואיצמל המיאתמ הניאש תיטסירוי החנה — תיטפשמ היצקיפ

 ימורב םייצירטאפה ידי־לע ואכודו ולצונש ,(םינמואו םיריעז םירכיא) םעה־ינומה — םייבלפ
 תויוכז־יוויש םמצעל ושבכ תלבוקמה הריפסה ינפל 4דדו 5־ה האמה ךשמב !הקיתעה
 .תודבעה־קשמ אב םמוקמבו ,ונוונתנ תילכלכ הניחבמ ךא ,תילאמרופ הניחבמ יטילופ
 םהבש הנוילעה הבכשה ולאו ,קיתעה ךויראטלורפ״ה ךותב ועקשו ודרי םייבלפה ינומה

 .םירסיקה תפוקתב השדח הלוצאל םייצירטאפה םע הגזמתנ
 .םדקתמ רוט — הימרגורפ

 היצאמרופרה םע 16־ה האמה תליחתב ומקש ,תירצונה תדה תורוצ — סזיטנאטסטורפ
 .הפוריאב

 .תורידסב אבו־רזוח ,תופוקת־תופוקת אבה — ידוירפ
 .לגעמה ףקיה — הירפירפ

 .תימעפ־דח הפיחד י״ע ,חצנ־תעונת ענה ,םזינאכמ !םלועל ענ — הליבומ סואטפרפ

 1837 תנשב הילגנאב םינכפהמה םילעופה לש םיפיעס השש הליכמה ,הדועת — רטרא׳צ
 םינומהה־תעונת לש ,סזיטרא׳צה לש תיטילופה תינכתה" !(רכו תיללכה הריהבה תוכז)
 עצמ לע תדסוימה תינכפהמ־תיראטלורפ העונת לש ,בחר ףקיהב הנושארה תיתימאה

 (ןינל) ".יטילופ
 שוכרה יווש תא דומאל ויה וידיקפת !הקיתעה ימורב ,רחבנ ,יתלשממ דיקפ — רוזנצ

 .םיחרזאה יגהנמ לע חיגשהלו

 קושה לע טלתשמ .תורחתה עונמל ידכ ,דחא יתיישעת ףנע לש ןוהה־ילעב דוגיא — לטראק
 .םידיחא רכממ־יריחמ תעיבק ידי־לע לכ םדוק ,ןילופונומ־ןוטלש 'י

 ־יעצמאו רזע־ירמוח ,םלג־ירמוח) רוצייה־יעצמאב עקשומש ,ןוהה־קלח ותוא" — עובק (ןוה)
 (סקראמ) ".וכרע־רועיש תא רוצייה־ךילהתב הנשמ וניאשו (הדובע

 תיברעמה הפוריאב תיחרזאה הלכלכה :תיסאלק תינידמ הלכלכ !תפומל־הלועמ — יסאלק
 לש ימינפה ףוריצב תשרודו־תרקוח״ש ,ו9־ה האמה תישאר דעו 17־ה האמה עצמאמ

 .(סקראמ) ".תיראגלווה הלכלכל דוגינב ,םיינגרובה רוצייה־יסחי

 םדא לע תוינוימד תוידב .ופרטנש תוניפסמ םידדוב םילוצינ לע םירופיס — תודאנומיבור
 ןוזניבור" ופד לאינד לש םסרופמה ורופיס יפל) הרבחל ץוחמ עיפומה ,דיחיו דדוב

 .(1719 ,״וזורק
 ־לדג זוכיר ותוא ...ומע ההדזמ ,ןכמ הלודג וא ,רבצ,דה לע ןירשימב םסובמ" — ןוהה הביר
 ...לבגומ ,םידיחי ןוה־ילעב לש םהידיב םיזכרתמ םייתרבחה רוצייה יעצמאש ,דלוהו

 (.זכרה ׳ש,ד — סקראמ) ״.יתרבחה רשועה לש ולודיג־תגרד ידי־לע
 הילגנאב הכפהמה ירחא ואבש ,היצקאירה לש תופוקת — (ונשויל רבד תרזחה) היצארוואטסר

 .הכפהמה ידי־לע ושרוגו וחדוהש םילשומה־תולשוש תוכלמל־ורזחוהשמ ,תפרצבו
 ".תימרופרה תוזוחאה־תייסנכ״ל תילאדואיפה תירצונה הייסנכה לש התכיפה — היצאמרופר
 םייתרבחהו םיינידמה םיסחיה תכיפה !16־ה האמה לש הנושארה תיצחמב (סלגנא)

 .הפוקת התואבש

 .לימס^גס(!^!! — תורעמה־ינכוש
 .תולודגה תוזוחאה ילעב בורה־לע — זוחמה יטפוש
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 ,ןמזבדב בר םילעופ~רפסמ לש םתלועפ" — יטסילאטיפאק (היצארפואוק) הלועפ־ףותיש"
 .(סקדאמ) ״.ןוה־לעב ותוא לש ודוקיפ תחת ,תודוחס־גוס ותוא לש ורוציי םשל ,םוקמבדב
 דואמ דע בושח ,רתויב בחר ףקיהב לעופה תוחתפתה־קוח" .ינאילגה יוטיב — הלילשה תלילש
 הזיאש ריהצהל וא ,אמלעב ,אל רמול ושוריפ ןיא לולשל ."בשחמבו הירוטסיהב עבטב
 ידיילע (א :ןאכ הנתומ הלילשה ןפוא ...אוהש ןפוא הזיאב וסרהל וא ,םייק וניא םצע
 ול שי םימצע לש גוס לכ ...תדחוימה ותוהמ ידיילע (בר ,ךילהתה לש תיללכה ותוהמ
 ־יטנא — סלגנא) ״.תוחתפתה ןאכמ חמצתש ןפואב ללשנ אהיש ,ולשמ תדחוימ הנוכת

 .(גנירהיד

 .םינהוכה ןוטלש — היטארקואית
 .תדה תרות — היגולואית

 ידי־לע 1215 תנשב םנ1אב המתחנש הדועת — (^1^113, 0118,1^3) ״הלודגה הדועת(ה)״
 תישאר םושמ ךכב היה .תודמעמה תויוכז תא העבקו ,("תדלומ־רסח ןו׳ג") ןו׳ג ךלמה

 .הילגנאב הקוחה
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 תומשה חתפמ
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 תומש ןאכ ואבוה אל .ןינל לש "אובמ״בו "תופסות״ב םירכזנה תומש
 היגולותימה ןמ תומשה .תונותעו תודועת ,תונובשהו־םינידב םירכזנה םישיא

 ."םירואיבו תוראה״ב וניוצ הפיה תורפסהו
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 רביה ,םיביטאורסנוקה תגלפממ רטסינימ ,ילגנא גולואית .(1796—1729) ןפיטס ,ןוטגנידא
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 ־דמעמ לא ןירשימב הנופ אוה" זא .והותב ולע ,תויטסינומוק תובשומ הקירמאב דסייל
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 הריעצה ותב ,רונאילא לש הלעב .אפור ,ילגנא טסילאיצוס .(1898—1851) דראוודא ,גנילווייא
 ףתתשה ,םזיסקראמל ברקתנ םלגנא לש ותעפשהב .טסיאיתאו טסיניווראד .סקראמ לש
 םוגריתה תדובעב ףתתשה .תיטסילאיצוסה הגילהו תיטארקומדלאיצוסה היצארדפה תולועפב

 .18 ׳טע — .תילגנאל *לאטיפאקה״ לש ןושארה דרכה לש
 489 ׳מע — .םילאקידארה ןמ רפוס ,ילגנא אפור .(1822—1747) ןו׳ג (^.1^111) ןיקייא

620 626. 

720 



 תומשה חתפמ

 .610 608 596 ׳טע — .1603 דע 1558 תנשמ דנאלריאו הילגנא תכלמ .(1603—1533) תעבשילא

 ןי׳גנוטוק תנוכמב רופיש סינכה ,ינקירמא איצממ .(1838 דלונ) דראמרא סלרא׳צ ,ירמא
 .313 'מע — .(הנתוכה יניערג יוקינל הנוכמ)

 .82 ׳פע — .יתיקס ףוסוליפ .(ס״הנפל תיששה האמב ךרעב יה) סיסראכאנא

 189 173 133 123 62 39 34 26 ׳יאו 21 17 ׳יאו 17* ׳טע — (1895—1820) ךירדירפ ,םלעא

192 196 204 217 237 246 252 276 288 318 325 327 347 349 354 366 400 415 426 437 

492 498 516 523 539 631 643 649—653 655. 

 ןיטינומ ול ואציש ,רחסמ רבדב רפס רביח .יטוקס ןלכלכ .(1765—1692) םדא ,ןוסרדנא
 .627 615 ׳טע — .ותעשב

 — .הטנרה תיירואיתב ודראקיר לש ומדוק ,ילגנא ןלכלכ .(1808—1739) סמיי׳ג ,ןוסרדנא

 .615 602 600 508 460׳ 417 ׳טע

 יאלמ םימתכמ רביח .(ם״הנפל 2־ה האמה לש היינשה תיצחמב יח) ינוי ןטייפ ,סורטאפיטנא.
 .334 ׳טע — .הנובת

 .609 !32 ׳מע — .1714 דע 1701 תנשמ הילגנא תכלמ .(1714—1665) הננא

 — .הילגנא ידיב דנאלריא לש הייוכיד דגנ םחלנ ,ילגנא רפוס .(1843—1769) ׳גרו׳ג ,רוסנא

 .603 ׳טע

 ,תוידוהי״יטנאה ויתועדב עודי היה .ימור ןוירוטסיה .(ס״הנפל 2יה האמב) הירדנסכלאמ ןאיפא

 .601 ׳טע — .ינורדנסכלאה ןוליפ ףירח סומלופב ודגנ אצי ךכ םושמו

 תססובמ תיטסילאירטאמה ומלוע־תסיפת .קהבומ ינע ףוסוליפ .(ס״הנפל 270^-341) רוקיפא
 .17* ׳טע — .םוטירקומד לש םלטאהדויירלאית לע

 .ןוטאלפ ׳ר — ןוטאלפא
 ,"םיקיתעה ןע־יפוסוליפ ןיב רתויב־ילאסרולינואה חומה" .(ט״הסה ינפל 322—384) םלטוטסירא

 — .(סלגנא) ״.יטקלאידה בשחמה לש רתויב־תובושחה תורוצה תא רבכ רקחש״ ימ

 .334 266 133 ׳יאל 123 70׳ ׳יאל 48 ׳טע

 .299 ׳טע — .ינע ןטייפ .(ם״הנפל 650 דרעב) סוכוליכרא

 .248 ׳טע — .ינוי ןקיטמיתמ .(ס״חנפל 212—287) םדמיכרא

 .197 ׳םע — .ןודנולב ריישדרופאטסתרונ םילוחח־תיבב ישאר אפור .(1899—1822) .ט .י /גדילרא

 היכרות דעב אצי ,ילגנא רפוסו טאמולפיד .(1877—1805) דוד,(11^111181יו:) טראזוקרא
 דרול) תילגנאה הלשממה לש — םיראצה תא תדהואה — תיחרזמה הקיטילופה דגנכ
 תולאש לע םהירמאמ ליבשב םלגבאלו סקראמל רמוח ושמיש וייוליג .(ןוטסרמלאפ

 .619 618 604 416 298 81 ׳טע — .תימואלניבה הקיטילופה

 ול םיסחיימש ,ילגנא םיקסע־שיא .(1792—1732) דרא׳ציר רס (^1־^1־%111;) טיירקרא
 .402 352 348 312 308 302 ׳טע — .הייווט־תונוכמ לש תואצמא הברה

 — .לאגוטרופב תורכמה־ילעפמ להנמ ,ינמרג גולואיג .(1855—1777) גיוודול םלהליוו ,הגוושא

 .33 ׳טע

 לש םידסיימה ןמ ,ןדבוק לש וידיסחמ ,הנתוכ לש ןתשרח .(1880—1794) ירנאה ,תדוושא
 .332 234 ׳טע — .ןגדה יקוח דגב הגילה

 *יפורטנאליפ םחול ,ינרמש ,ילגנא יאנידמ .(1885—1801)ירבסטפש תיבל ךיסנה ,.ס .א ,ילשא

 .558 ׳יאו 338 330 ׳טע — .תועשה רשע קוח ןעמל יטארקוטסירא

 .107 82 ׳טע — .ינוי ןקירוטר ,(3~ה האמה תליחתב) םיטארקואנ שיא םואיניתא

 ,בושיהדרנוכמ ןושארה הנב ,ילגנא ןקינאכמו ןקיטמיתמ .(1871—1792) סלדא׳צ /גאבאב

 ־תדוקנמ קר הלודגה היישעתה תא םצעב ספות אוה" ובו ,תונוכמה־ןונגנמ לע רפס רביח
 .331 320 307 286 283 ׳טע — .(סקראמ) ״,הדוטקאפונאמהדופוקת לש הפקשהה

 םקראמ לראק לש 1דידי ,ןילרבב םיריעצהדכינאילגהה גיהנמ .(1882—1809) ונורב ,ראואב
 ךפהנש ,םזילאידיאה םוחתמ אצי אל לגה לע ותרקיבב .הטיסרבינואב וידומיל תפוקתב

 46 לאסיפאןיה 721



 תוחתפמו םירואיב

 — ויתוסיפת לע תרוקיב םיחתומ ויה סלגנאו םקראמ .יביטקייבוס םזילאידיאל ולצא -

 .17* ׳מע — .״תינמרגה היגולואידיא,ד״בו ״השודקה החפשמ,ד״ב
 הריטאס — "סארבידוה" סופאה רבחמ .הילגנאב יריטאס ןטייפ .(1680—1612) לאומס ,רלטאב

 .30 ׳םע — .םיבאטירופה דגב

 .386 7מע — .גולויזיפ אפור .(1897—1818) דראולדא ,דראלאב

 היגלא ולוכ לודגה ולעפמ" .טסילאיר ,יתפרצ רפסמ .(1850—1799) ,דד הרונוא ,קאזלאב
 ותואל םינותנ ותדהא־ישגר ;דוע ולטבל ןיאש ןוילכ — הבוטה הרבחה לש הנוילכ לע
 הינוריאה התיה אל ,רתוייתזעוג ולש הריטאסה התיה אל הז םע ךא .הילכל ןודינה המעמ
 הנתיב םהלש ,םישנהו םישנאה תא ליעפמ אוהשכ ,אקוד העש התואבמ רתוי*,דרמ ולש

 .484 ׳טע — .(סלגנא) ״.הלוצאה תא — רתויב הקימעמה ותדהא

 .402 ׳טע — .הינמרגב ךוניחה ןוקיתל ןעוט ינגרוב .(1790—1723) דראנרב ןאהוי ,בודסאב

 10 ׳מע — .רחסמה־שפוחב לג1ד ,תפרצב יראגלווךלכלכ .(1850—1801) קירדרפ ,איטסאב

50 67 155 335 659. 
 ,דתיה אל ותינכת" .טסיכראבא /׳ריעצ ינאילגה" ,יסור ןכפהמ .(1876—1814) לאכימ ,ןינוקאב
 ,(!)תודמעמה לכל ןויווש — לאמשמו ןימימ תויחטשב ףטחנו־טקלנש ,תבורעתדכקל אלא
 ,(ןומיסךס חסונב תוטש) תילאיצוסה העונתל אצומדודוקנ תקזחב השוריהדהוכז לוטיב
 חסונב) דוסי־תמגודכו ,הייפכ־לשדדדוקפ תרותב םירבחה לע הלטוהש המגודכ םזיאיתא
 םילעופ,דדורבח לש תיללכה הצעומה .(םקדאמ) ".תיטילופ העונת לכמ תושירפ (ןודורפ
 תנשב ,גאהבש סרגנוקבו ;ןינוקאב דגנכ ,םקראמ לש ותגהנהב ,המחלנ תימואלניבה
 דיקפת םיאלממ ויהש ,םיטסינוקאבה תא לאנויצאברטניאה ךותמ איצוהל הטילחה ,1872

 .19* ׳םע — .יבכפהמ״יטבא

 שפוח ןעמל םחול ,םזיליטנאקרמל דגנתמ ,ילגנא ןלכלכ ,(1698—1640) סאלוקינ תובואב
 .507 116 104 ׳יאו 30 29 ׳םע — .רחסמה

 .556 520 ׳מע — .ילגנא ןלכלכ .(18דז האמה ףוסב וירפס בתכ) .ןו׳ג ,ןוטואב

 188 166 ׳מע — .הילגנאב ילכלכ רפוסו ילארביל יאנידמ .(1797—1729) דנומדא ,קראב

264 598 628. 

 ,יתפרצ ןלכלכ ,(1714—1646) הד דייס ,ןאספ הל רייפ י(3018£1111161)61י(;) רבייגאוב

 .114 ׳מע — .תפרצב תיסאלקה הלכלכה הליחתמ ותא .םיטארקויזיפה ץולח

 םסרופמה דפסה תא רביח .סיראפב ןוילע טפוש .(1269—1200 דרעב) ןייטא ,ולאוב
 הרטשמהדוובקתו םייקוח םיללכ לש ףסוא — (״תועוצקמה רפס״) ״!<1ע׳1־6 (16811161:161*8״

 .400 'טע — .ותפוקתמ

 תא רביח .14־ה יאול תפוקתמ ןקיריטאס ,יתפרצ דפוס .(1711—1636) הלוקינ ,ארפדדלאוב
 .538 ׳מע — .538 ׳מעב אבומה — ריילומל ותוא םיסחיימש — זורחה

 .318 308 ׳טע — .סדנהמ ,ילגנא ןתשרח .(1809—1728) ויתאמ ,ןוטלזב

 .624 ׳מע — .םירוטה יכמותמ ,רפוס ,ילגנא יאנידמ .(1751—1678) ןו׳ג טנס ירנ,ד ,קורבגניל־וב

 .352 ׳םע — .דנאלוהב ןטייפו יטסינאמוה דמולמ .(1653—1602) םוירווס םוקראמ ,ןרוזוסקוב
 .262 ׳םע — .ב .י .(81(13,111;) ודיב

 ",םיטארקויזיפח לש םידגנתמה ילודגמ" ,ילגנא ןלכלכ .(1848—1779) דיוד ,ןינאקויב
 .603 459 102 ׳טע — .(סקראמ)

 .334 ׳טע — .טסילאידיא ,היפוסוליפ יניינעב ינמרג רפוס .(1895—1803) ץנארפ ,הזיב

 םקראמ יפב .ודראקיר דגנ סומלופ להינ ,ילגנא ןלכלכו ףוסוליפ .(1870—1791) לאומס ,ילייב
 ׳ ,502 439 69 52 46 41 ׳טע — ״.רבד לכל ויניעב-מכח ,יחטש ,לפת רקבמ״ אוה יורק

 ׳טע — .רחסמה שפוחב לגוד ,ילגנא ןלכלכו טסיצילבופ ,(1890—1800) דראוודא ,סנייב
317 320. 

 .586 368 350 327 245 ׳טע — .אפור ןכל־םדוק ,תשורח״יתב לע חקפמ .טרבור ,רקייב

 .יראגלומטסילאירטאמ ,טסינידודאד ,עבטה־יעדמב ינמרג רקוח .(1899—1824) גיוודול ,רנביב

722 



 תומשה חתפמ

 םזילאירטאמה םויה םייקתהל דימתמ הב ,תורוב ידב דע תיחטשה תומדה" לע רבדמ סלגנא
 ותוא םישימחה תונשב ףטוח הבו ,םיאפורו עבטה־ירקוח לש םהיתוחומב 18דד האמה לש

 .22* ׳מע — ״.טושלומו טגופ ,רנכיב י״ע ,םינכוסדופטה ,םזילאירטאמ
 — .רכשה־יניינע רידסמו םיינעה־תיב לע ןכוס ,םולשה־טפוש ,תולודג תוזוחא רכוח .א ,טניב

 .495 ׳טע
 תורסיקב ןושאר רלצנאקו היסורפב םירטסינימה־שאר .(1898—1815) ןופ וטוא ,קראמסיב
 םישגהל ,תינכפהמה העונתה לש התשלוח תמחמ ,חילצה .הבלא־חרזממ רקנוי .תינמרגה
 םילעופה־תעונת תא לצנל ,60־ה תונשב ,הסיג ."הלעמלמ" הינמרג לש הדוחיא תא
 םיטסילאיצוסה־קוח יבא .(לאסאל םע ןתמו־אשמ) תוינויצקאירה ויתורטמל הינמרגב

 .41* 18* ׳טע — .סיראפ לש הנומוקה האכוד ותרזעב .(1878)
 דגנ םסרופמה רופיסה תא הרביח ,תינקירמא תרפוס .(1896—1812) טייראה ,ואטס־ר׳ציב

 .604 ׳םע — .(1852 ןוטסוב) ״םת דודה להוא״ םשב תודבעה
 אצוי אוה !ינגרוב״ינקילבופר ,יתפרצ ןקירוטסיה .(1865—1796) פיליפ,(£1101162) השיב

 .613 ׳מע — ״.שדח־ילותאק םזילאיצוס״ לע זירכמו ןומיס־ןס תרותמ
 .227 ׳מע — .הימוטאנאה תרותב יטוקס רקוח .(1842—1774) סלרא׳צ רס ,לב

 ,יקנאלב טסויגוא ןכפהמה לש ויחא .יתפרצ ןלכלכ .(1854—1798) ףלודא םור׳ג ,יקנאלב
 אוה ךייתשמ תוילכלכה ויתופקשה יפל ,תוצרא המכב םילעופה בצמ תא דמלו־רקח

 .275 225 'מע — .ייס תלוכסאל
 "לאטיפאקה" לע הברעה־רמאמ בתכ 1 יתפרצ ןקיטסיטאטסו ןלכלכ .(1901—1816) םירומ ,קולב

 .11 ׳מע — .״דנומ יד הד יוור״ב
 .596 ׳מע — .ףוסוליפ ,הילגנאב ילארביל רפוס .(1878—1795) טרבור ,(£!£1015:67) יקיילב
 לא ,דבוע וניאש ימ" :,דתיה ותמסיס .ילגנא ןלכלכו טסילאיצוס .(1725—1654) ןו׳ג ,םולב
 ילאיצוס חוטיב גוהנלו דחי הדובעו הארוה רפסה־תיבב בלשל ,ראשה ןיב שרד ".לבאי

 .505 402 394 351 285 266 118 112 106 ׳מע — .םילעופה ליבשב
 תלעותה־תייפוסוליפ דסיימ ,טפשמו קוח יניינעב ילגנא רפוס .(1832—1748) ימר׳ג ,םאתנב

 .503 501 142 ׳מע — .(סקראמ) ״,תוינגרוב תויתפב ןואג״ ,(םזיראטיליטוא)
 םוש לע םסרופמ ,יקלטיא ןלכלכו ןקיטמיתמ .(1794—1738) הד הנאסנוב הראס׳צ ,איראקב

 .299 'מע — .תוומ־שנוע דגנ הנפש ,״ושנועו עשפ״ ורוביח
 לש יתימאה וללוחמריבא" .ילגנא יאנידמו ףוסוליפ .(1626—1561) סיסנארפ ,(1קב םג) ןרקב
 — םזילאירטאמה לש ןושארה ורצוי ,ןוקב לש ותוישיאב ,וב״ ״.ילגנאה םזילאירטאמח
 םצע ולאו" ".תידדצ״לב תוחתפתה לש םיטבנ ,תומימת לש ךרדב ,ובוחב הז ןמוט ונדוע
 תונקסמ־אל־תונקסמ ןומירכ איה האלמ ןיידע ,םימזירופא־םימזירופא הנתינש ,ותרות
 ¬קודניאה הקיגולה תא רסייו הקיטסאלוכסאל ףרוע הנפש אוה .(סקראמ) ".תויגולואית

 .594 319 ׳מע — .תיביט
 .45 ׳מע — .ילגנא יראגלוו־ןלכלכ /ג ,טסראהדורב

 .227 ׳מע — .ילגנא אפורו גולויזיפ .(1862—1783) סנילוק ןימינב רס ,ידודב
 ,םיגיווה יכמותמ .םיקוחה תרותב רקוח ,ילגנא יאנידמ .(1868—1778) רטיפ ירנה ,םאהורב
 תעה־בתכ לש וירזוע־ויכרועמו וידסייממ .הדגנכ ךב־רחאו ,תודבעה דעב הליחת םחלנ

 .627 ,טע — .״ויוורדחובנידא״ העפשחח״בר יגיודה

 .397 ׳טע — ,רנורב
 תרות לע ויבתכ ךותמ הברה קיתעה םותלאמש ,ילגנא. רמוכ .(1804—1726) ןו׳ג ,רנקורב

 .507 ׳טע — .ןיסולכואה

 .56 ׳טע — .טסיטרא׳צ ,טסיפוטוא ,ילגנא טסילאיצוס .(1895—1809) סיסנארפ ןו׳ג ,יירב

 9 ׳מע — .ןגדה־יסכמ דגנ הגילה גיהנמ ,יאנידמ ,ילגנא ןתשרח .(1889—1811) ןו׳ג ,טיירב
205 230 458 536 560 619. 

 .285 ׳טע — .םימהדוונוכמב ויתואצמאב םסרופמ ילגנא .(1772—1716) סמייג ,יילדנירב
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 תוחתפמו םירואיב

 לש ודגנתמ .הרדתק־לש־םיטסילאיצוסה ישארמ ,ינמרג ןלכלכ .(1931—1844) ו׳גול ,ונאטנרב
 שרד דוחיב .תיטסיסקראמה םילעופהדועונת דגב םייחרזא םינוקית עבת .םזיסקראמה

 /יאו 25 ׳מע — .הילגנאבש תויעוצקמה תודוגאה תמגודכ תיעוצקמ העונת

 םזילאידיא לש דסיימ ,היצקאירה״שיא ,ףוסוליפ ,יריא ןומגה .(1753—1685) ׳גרו׳ג ,יילקרב
 אוה .יבאה לע לכה דימעמו ריזחמה ,טקייבוסב יולת םלועה תא האורה ,יביטקייבוס
 ץוחמ וא םמצעשכל תישחומ הסיפת םיספתנה םיטקייבוא לש תטלחומה תואיצמ״ב רפוכ

 .290 274 ,מע — ״.שפנה ימוחתל

 בתכ ,טסיליטנאקרמ־ןלכלכ ,טאמולפיד ,יקלטיא רמוכ .(1787—1728) ודנאנידרפ ,ינאילאג
 .530 257 128 125 81 ׳יאו 73 61 ׳טע — .םיטארקויזיפה דגב

 .610 ׳מע — .1364 דע 1350 תנשמ הילגנא ךלמ .(1364—1319) ינשה ןא׳ג

 תטיש" ורפס .שדה־טסיליטנאקרמ ,ןלכלכ ,יתפרצ יאקיטילופ .(1836—1758) לראש ,לינאג
 :הוושה /׳רתויברחיהטשו דואמ העורג היישע" ותוא הנכמ סקראמ — תינידמה הלכלכה

 .368 145 140 76 66 50 ׳מע — .היידפ

 "הילגנאב תיתיישעתה הייסולכואה" רביח .רטס׳צבאמב ילארביל אפור .רטיפ ,לאקסאג

 .365 358 ׳טע — .(1833)

 םוידוטקרידה לש ןלכלכה" ,יטסלטראפאנונ רוטאנס .(1821—1754) טנדק ,ןיימר׳ז ,הינראג
 .453 297 ׳טע — ,ונשרפו תימס .א לש ומגרתמ .(סקראמ) ״,טאלוסבוקהו

 וקיסקמב הקילבופרה אישב ,ינקיסקמ יאקיטילופ — .(1872—1806) (ולבאפ) וטינב ,ץראו׳ג
 .136 'טע — .1872 דע 1861 תבשמ

 .597 ׳טע — .1605 דע 1598 תנשמ יסור ראצ .(1605—1552 ךרעב)׳ץיבורודויפ םירוב ,ברכרדדג

 סופיט ,תורפסה תודלותב רקוח ,ינמרג ןקיטתסא .(1766—1700) ףוטסירק ןאהוי ,דשטוג
 .173 ׳טע — .ןדפק־ןטטח לש

 ןיב ירוטסיהה לדבהה ליבשב ושוח״ב ןייטצמ ,ילגנא ןלכלכ .(1855—1790) דרא׳ציר ,סנו׳ג
 ןיבל "רבצומה רשועה לש ןיינקה־ילעב" ןיבש דוגינה ךותמ .(סקראמ) ".רוצייה-יבפוא
 262 252 23 'טע — .םזילאטיפאקל ,חרכהב ,הילכ היופצ יכ ,אוה קיסמ ״שממ םידבועה״

268 273 467 483 492 520. 

 .616 ׳טע — .עבטה־יעדמב יתפרצ רקוח .(1844—1772) ןייטא הליה ןס ירפו׳ג

 .611 78 ׳טע — .1760 דע 1727 תנשמ הילגנאב ךלמ .(1760^־1683) ינשה ׳גרו׳ג

 .611 'טע — .1820 דע 1760 תנשמ הילגנאב ךלמ .(1820—1738) ישילשה ׳גרו׳ג

 .141 ׳טע — .ילגנא לארבג .(1870—1814) םאיליוו ןו׳ג דס ,ןדרמ

 ישאר ,תפרצב ינויצקאיר יאנידמ .(1874—1787) םוייאוג רייפ אוסנארפ ,(0111201) וזיג
 .26* ׳טע — .הילגנאו תפרצ לע םיירוטסיה םירוביח רביח .1848 דע 1840 תנשמ םירטסינימה

 .379 ׳טע — .הילגנאב הדלפ־ינרפיצ לש ןתשרח .(1873—1799) ףסוי ,טולי׳ג

 .626 ׳טע — .יתפרצ גולואית .(1846—1758) סאמות /ח־ובסי׳ג

 .622 8 ׳טע — .הינמרגב ילכלכ ןוירוטסיהו קסע־לעב .(1847—1791) ןופ באטסוג ,ךיליג

 ךכירחא ,יביטאורסבוק הליחת ,ילגנא יאנידמ .(1898—1809) טראווא םאיליוו ,ןוטסדאלג
 —23 ׳טע — .״תיסנאניפ הימיכלא״ ןימב קסוע היה םיפסכה־רטסיבימכ .םילארבילה גיהנמ

26 372 537 612. 

 רוספורפ שמיש ,קול לש ודימלת ,ףוסוליפ ,יקלטיא גולואית .(1769—1712) ויבוטנא ,יזבונ׳ג
 .124 ׳מע — .טסיליטנאקרמ ,תינידמ הלכלכל הרדתקב ןושאר יקלטיא

 .456 'טע — .ה ראוגרג

 .252 דכע — .קהבומ יתפרצ ןקימיכ .(1856—1816) קירדירפ לראש ,טראהר׳ג

 הלאשה תא רותפל הצר ,ןא,וא לש ודימלת ,טסיפוטוא־טסילאיצוס .(1850—1798) ןו׳ג /,ירג
 .56 ׳טע — .(סלגנא) ״.םילעופלךוממייפילח־לשדדיפוטוא״ י״ע תילאיצוסה

 תקזחבש ,ךכב יאנגל םסרפתנ" ,הילגנאב ילארביל יאנידמ .(1882—1799) ׳גרו׳ג רס ,יירג
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 תומשה התפמ

 -י .(סקראמ) ".תודרמתהה לובג דע תוילגנאה תובשומה לכ תא ףהד תובשומ,דירטסינימ

 .548 234 ׳מע
 .342 239 196 ׳מע — .תילאיצוס הנייגיהב קסועו ילגנא אפור .(1888—1814) ואהנירג

 ־י .רחסמה־שפוהב יראגלוו ךמות ,ילגנא ןלכלכו ןתשרח .(1875—1795) דייח טרבור ,גרג
 .237 ׳מע

 הימיכה הדשב רקוחו ילגנא טפוש .(1896—1811) טרבה םאיליוו ,(01*0ע6)בוארג
 .432 ׳מע — .תילמשחה

 ילארביל יאקיטילופ ,ילגנא טסיצילבופ .(1870—1790) םאפות,(ס0ט1)16(1^) יידלבאד
 .625 ׳מע — .םותלאמ לש הירואיתל דגנתמ ,ןלכלכו

 תדה אנוש הליחת ,תדה־ףוסוליפו ינמרג ררושמ .(1875—1801) דירדירפ ׳גרו׳ג ,רמואד
 .234 ׳מע — .יבאסנומדורטלוא ךכהחאו

 ,םייניבהיימי־יאצומ םע הילטיא לש רתויב לוגדה הררושמ .(1321—1265) ירייגילא ,הטנאד

 ןמ רבעמה־תפוקת לש תוריתסה תופקתשמ וירוביחב ."תיהולאה הידמוקה" תא רביח
 .198 84 6 ׳םע — .הילטיאב הליחתה התוחתפתהש ,תינגרובה הרבחה לא םזילאדואיפה

 ־תוינידמ לש הגיצנ .הילגנאב תיעוצקמה העונתה לש ןקיטרואית .(1873—1799) .י .ט ,גנינאד
 .628 455 452 ׳מע — .םיכרוכה־דוגיא שאר־בשוי .תינגרובה םילעופה

 תוריחה־תעונתב ינכפהמה ףגאה ,םירינפה גיהנמ .(1903—1816) ןאוואג סלרא׳צ רס ,יפאד
 .638 ׳מע — .הלשממה רבח םש השענו הילארטסואל רגיה .תיריאה

 תוזוחא לעב ,ילגנא טאמולפיד .(1902—1826) ףוא זיקראמ קירדירפ ,הווא דנא ןירפאד
 .586 דבע — .דנאלריאב תולודג

 ,תוחתפתהה־תרות דסיימ .עבטהייעדמב ילגנא רקוח .(1882—1809) טרבור סלדא׳צ ,ןיווראד

 דוסיה ...ןיולראד לש ורוביח" .םדאה לש יעבטה ואצלמבו םינימה תונתשהב תלגודה
 תא הכיה ןיווראד" .(םקדאמ) ".תירוטסיהה תודמעמה־תמהלמ ליבשב עבטה־יעדמבש
 תיירואית תא ינא לבקמ ןיווראד תרותב" ".רתויבדופיקת הכמ תיזיפאטמה עבטהדוסיפת
 האור יניא (תיעבט הריחב ,םויקה־תמחלמ) ןיווראד לש החכוחה־דותמב ךא ,תוחתפתהה
 לש ןילמוגדרעפשה ...התלגנש השדה הדבועל ,םלשומ־יתלב ,יערא ,ןושאר יוטיב אלא
 המחלמ םג ,תושגנתה םגו הינומרה םג הכותב הליכמ — םייחכ םיממודכ — עבטה־יפוג
 תינאגרואה תוחתפתהב המדיק לכ יכ" ,ןובשחב איבמ ןיווראד ןיא ".הלועפ־ףותיש םגו
 האיצומו ,תידדצ־דה תוחתפתה איה תבציימ ןכש ,רוחאלדזגיסנ םג ןמזבידב תשמשמ
 תינגרובה [הרותה] תא" ריבעמ ןיווראד ".הברה םירחא םינוויכב תוחתפתה תורשפא ללכמ
 רשא עבטה ךות לא הרבחה ךותמ ,םותלאמ לש ויסולכואה־תיירואית תא ןכו ,תילכלכה

 .304 279 ׳מע — .(סלגנא) ״.וב םייחדדור

 .194 ׳מע — .הילגנאב רצההךטייפ .(1700—1631) ןו׳ג ,ןדיירד

 .323 דמע — .ודדאקיר ידיסחמ ,ןלכלכו ילגנא רפוס .(1890—1785) סאמות ,ייסניווק הד

 'תיבבש םילעופל הדובעדווריד ריכשמ היה .םאזלאב ןתשרח .(1884—1808) ןאד ,םופלוד

 .655 ׳מע — .1תשרה

 ,יתפרצ יפוסוליפ רפוס .(1836—1754) ןאוטנא ,(1)68־1111:1; (16 ׳11־8030 יסארט־הד ויטד

 םזילאוסנסה תלוכסאל אוה ךייתשמ היפוסוליפה םוהתב .ןלכלכו ילארביל יאקיטילופ
 66 ׳מע — .םילעופה־דמעמ דגנ תונגרובה לש היניינע־תבוט לע ןגמ .(קאיידנוק ןייע)

127 132 266 267 534. 

 ,םיטסידפולקיצנאה שאר ,תפרצב רתויב־עוצמה הלכשהה־ףוסוליפ .(1784—1713) ינד ,ורדיד

 ורופיס תא .תוחתפתההיתרותב ןיווראד לש ומדוק .םחול טסיאלתאו טסילאירטאמ
 ["םילעופ תירפס" תאצוהב ,ןיול השנמ תירבע םגרית] ׳דמאר לש ויחאךב" םסרופמה

 .108 ׳מע — .״הקיטקלאידה לש תפומל־רוביח״ סלגנא הנכמ

 116 דבע — .ינע ןוירוטסיה .(ס״הנפל 1דז האמה לש היינשה תיצחמה) סולוקיס סורודזיד

188 278 301 422. 



 תוחתפמו םירואיב

 תיסורב יח היה ,יקסרוב ועוצקמ יפל ,ינמרג לעופירפוס ,(1888—1828) ףסוי ,ןגצט-־ד
 םזילאירטאמה תא אוהדכדדב הליגש ,לעופ־ףוסוליפ ותואב" .תינופצה הקירמאבו

 ׳מע — .(ןינל) ״ טסילאידטאמ אוה הרשעלרדעשתב" ״.תולרגה ןמ הברה ןומט ,יטקלאידה

10 660. 
 רטופ ,ןילרבב יטרפדננצוד ,ןלכלכו ינגרובריעז ףוסוליפ .(1921—1833) ןגיוא לראק ,גנירהיד
 ."יתלב םזילאירטאמ לש וגיצנ ,הטיסרבינואהיתונוטלש םע ךוסכס תמחמ 1877 תנשב

 .םזיסקראמהו הקיטקלאידה לש ףירח דגנתמ .הברה סווילאידיא וב בברתשנש ,ביקע

 היטארקומדלאיצוסה ךותב םידיסח המכ ןהל ואצמש ,תויעדמה ויתופקשה דגנ .ימשיטנא
 תאצוהב ,יפריבא .י תירבעל םגרית] "גגירהידייטנא" ורפס תא סלגנא בתכ ,תינמרגה

 .38 ׳יאו 21* ׳מע — .[םילעופ תירפס

 לע ישאר חקפמ ,ןלכלכו יגלב טסיצילבופ .(1868—1804) דראודא,(ס!1סס61;10!^■) ויטפקויד
 רחדהאבו םיילאיצוס םינוקיתב ןיעדויאדמל דסחתמ .היגלבב הקדצהדוודסומו רהוסה־יתב

 .555 554 7םע — .םילעופ

 .20* ׳מע — .סקראמ תחפשמל הנמאנ הדידיו תיב־תרזוע .(1890^-1823) הנלה ,טחנייד

 םירקיע" לש לדמו יבידמךלכלכ ךכירחא ,יתפרצ םיסמדובוג .(1847—1798) ץגיוא הייד
 .129 114 88 30 ׳מע — .״םיילכלכ

 ללגבו ,םילעופה ייח לע םיריש ראשה ןיב בתכ ,יתפרצ ררושמ .(1870—1821) רייפ ,ןופיד
 .573 ׳מע — .ישילשה ןואילופאנ י״ע םעפל םעפמ ףדרנ ךכ

 90דדו 80יה תובשב ,יסור ןלכלכ .(1918—1844) (ןואייאלוקיב ;םוינודבספ) .פ .ב ,ןוסלאינד

 אוה ךישמה ,ןיטאפול רסאנש רחאל .םייבומעהדועונת לש םיינויעה םיירקיעה היגיצנמ
 .425 87 ׳מע — /א דרכ /׳לאטיפאקה״ לש יסורה םוגרתב

 םסרופמה רפסה רבחמ ,ילאקידאר טסיצילבופו ילגנא רפסמ ,(1731—1661) לאינד ,ופד
 .507 ׳מע — .״וזורק ןוזניבדר,,

 ¬ואיגה דסיימ .תוביתנ־ללוס ןקיטמיתמו ןיוצמ יתפדצ ףוסוליפ .(1650^1596) הנר ,טראקד

 םזילאירטאמה לש ויתולחתה תא חתפמ אלה ולש הקיזיפאטמה ימוחתב .תיטילאנאה הירטמ
 הקיזיפה תרגסמב .ולש הקיזיפאטמה ןמ ולש הקיזיפה תא ןיטולחל" אוה דירפמ .ינאכמה
 ותסיפת .(סלגנא) ".הרכהלו חינהל הדיחיה הביסה ,הדיחיה תומצעה רמוחה שמשמ ולש
 *תפוקת לש תינייפואה היפוסוליפה איה ,םדאה תוברל ,ינאגרואה םלועה תא תינאכמה

 .319 ׳מע — .הרוטקאפונאמה

 .375 ׳מע — .ינויצקאיר ילגנא יאנידמ .(1893—1826) דרול ,ילנאטס .ה דראוודא ,יברד

 םיבשותה לע רקחמ־תודובע רביח /ילגנא רפוס .(1879—1791) םאיליו, (110־^11:1:) טיאואה
 .621 ׳מע - .הילארטסואב םיאמקה

 .351 ׳מע — .רחוסו חקור ,ילגנא ןלכלכ .(1705 תמ) ןו׳ג ,(11011£111:011)ןטואה

 .237 235 193 182 ׳מע — .תילגנאב תשורהה־יתב לע חקפמ .לוואה

 .303 ׳מע — .ילגנא ןקיטמיתאמ .(1823—1737) סלרא׳צ ,ןוטאה

 גיהנמ .יצייווש ןלכלכו ינויצקאיר טסיצילבופ .(1854—1768) ןופ גיוודול לדאק ,רלאה
 — .[1848] הכפהמה ינפל הינמרגב םייטסיכראנומה־םיילאדואיפה םיגוחה לש יגולואידיא

 .319 ׳מע

 .415 ׳מע — .הינמרגב קסע-לעבו יאלקח רפוס .(1880—1820) ןופ םלהליוו ,ם£!ה

 רשא ,דילר תלוכסאמ םייטוקסה םיפוסוליפה דהא .(1856—1788) םאיליוו רס ,ןוטלימאה
 ידיסחמ .תיטסילאידיאה םלועה־תסיפת תא םיגציימ ויה "אירבה לכשה" לש הלטציאב

 .295 282 262 ׳מע — .טנאק

 ,595 571 568—564 563 560׳ 551 550 545 543 326 'טע — .ילגנא אפור .ןאילו׳ג ירבח ,רטנאה

 .189 ׳מע — .הינמרגב ילכלכךוירוטסיהו ןקיטסיטאטס .(1894—1809) .ה גרואיג ,ןסנאה

 .199 141 ׳מע — .ילגנא ןקינייגיהו אפור .ה .א ,לאסאה
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 תומשה חתפמ

 התורישב רמע ןמזבדב ,תיטירבהדדוה לש ןושאר יללפ~לשומ .(1818—1732) ןדלו ,סגניטסאה
 טנמאלראפה ידי־לע םשאנ 1786 תנשב .הזחבו ץראה תא אכיד .תיהדזמה ודוהל הרבחה לש
 הצפתנו ונידב יאכז אצי םיבש 9 רחא ;תיחדזמהדדוהב יתורירשה ונוטלש ללגב ילגנאה

 .621 ׳מע — .הנשל (ש״יל 4000) קראמ 80.000! לש תרוכשמב "הרבח״ה י״ע

 ימוחתב רקוח ,גולויב ,עבטה יעדמב ילגנא רקוח .(1895—1825) ירבא,ד סאמ1ת ,יילסקאה
 -תרות לע ןיגמ היה .עבטה-יעדמ לש קהבומ רוטאזיראלופופ .היגולופורטבאהו היגולואוזה

 ,סלגבא רמא ותרות לע .ולש םזיציטסוגבאהו םוי לש וידיסחמ .ןיווראד לש תוחתפתהה

 .397 22* ׳טע —.םזילאידטאמה תא בינגהל ינתרק רותמ אלא הניא רתויב בוטה הדקמב יכ

 .405 'מע — .ילגנא ןקינייגיהו אפור .םאיליו ,קיודראה

 .299 ׳טע — .ילגנא טאמולפיד .(1820—1746) ירבסמלאמ ףוא לדא םמיי׳ג ,סירה

 .614 593 ׳טע — .ילגנא ןוירוטסיה .(1593—1534) /ג םאיליו ,ןומירה

 תיסאלקה היפוסוליפה לש רתויביקהבומה גיצנה .(1831—1770) ךירדירפ םלהליוו גרואיג ,לגה
 ,הקיטקלאידה יקוחב ינואג רקח קימעה ,יביטקייבואה םזילאידיאה לש וחוכ־אב ,תינמרגה

 ;תיטסילאידיא ולצא ןיידע הקיטקלאידה ,םנמא .עדומ שומיש הב שמתשהש ןושארהו

 האצמ השדחה תינמרגה היפוסוליפה,, .הטמל השארו ,םקראמ רמואש יפכ ,איה תדמוע
 יעבטה םלועה — הלודג תוכז וזו — הנושארה םעפב ראות הב ,לגהדוטישב המויס תא
 ,הקיזיפאטמה ןמ תירוטסיהה הסיפתה תא רדהיש לגה ...ךילהתכ ,ינחורהו ירוטסיהה ,ולוכ

 187 144 136 74 36 13 24*—20* ׳יאו 17* ׳מע — .(סלגנא)".תיטקלאידל התוא השע אוה

212 252 278 483. 

 .235 ׳מע — .ילארביל ,ילגנא יאנידמ .(1869—1786) םק ןו׳ג ,סואהבוה

 :האר) ןוקביחסונ םזילאירטאמב הטיש סינכמ" ,ילגנא ףוסוליפ .(1679—1588) סאמות ,סבוה

 ...תיטמיתמה וא תינאכמה העונתה תבוטל הילע םירתומ — תיזיפה העונתה... .(ןוקב
 םייטסיאיתה םימודקהדביטפשמה תא םדוה סבוה" ...".םדאהדניואל ךפהנ םזילאירטאמה

 ׳מע — .תיטולוסבאה היכראנומה יכמותמ .(סקראמ) " ןוקבדזסונ םזילאידטאמב רשא
138 319 507. 

 — םקראמ בתכש יפכ — וירוביחש ילגנא ןלכלכ ,(1869—1787) םאמות ,(ןיקס׳גדוה)ןיקס׳גוה

 יראטלורפה דוגינה יגיצנמ .תילגנאה הלכלכה לש דתויבי־תובושהה תוריציה לע םינמנ
 אוה לבקמ ;ודראקיר לש תוירואיתל סופת ראשב אוה ןכ־יפ־לע־ףאו ,תיסאלקה הלכלכל
 אוה ןיאו ,תיחצנ הרוצ ןתויהל יטסילאטיפאקה רוצייה לש תוילכלכה תוחנהה לכ תא"
 ".תיחרכהה הנקסמה ןמזבדבו רוצייה לש סיסבה אוהש — ןוהה תא ןאכמ לוטיל אלא הצור

 .620 472 440 291 289 277 ׳םע — .(סקראמ)

 לגוד ,הילגנאב יטסילאיצוס יאנותע .(1906—1817) בקעי ׳גרו׳ג ,(1101^0^6) קואילוה
 .40* ׳טע — .טסימרופר ,תיפותישה העונתב

 .608 593 ׳מע — .יטסיכראגומ ילגנא ןוירוטסיה .(? 1580 תנשב תמ) דשנילוה

 "האיסידוא״ו "סאיליא" סופאהידוריצי תא ול םיסחיימש ,הדגאה יפל ,ינוי ררושמ .סורטוה

 .51 ׳מע — .(ס״הבפל 10דז האמב ךרעב ורבוח)

 הטנרב האור .ילגנא ןלכלכ .(1860 דע 1810 םינשב ועיפוה וירוביח) סאמות ,סניקפוה
 .184 'טע — .עקרקה לע ןילופונומה לש האצות תיעקרקה

 — .תוריטאסו תודוא רביח ,ימור ררושמ .(ם״הנפל 8—65) סוקאלפ םוטביווק ,סויצארוה

 .589 ׳מע

 — .תימס .א ,םוי ,ןוטוינ דגנ םיטלפמאפ רביח .׳ץיוורונ לש ןומגה .(1792—1730)׳גרו׳ג ,ןרוה

 .508 ׳מע

 לש תפסונ האצוה לכ תקספה שרד 1815 תנשב .ילגנא ןלכלכ .(1817—1778) סיסנארפ ,רנר1ה
 .627 ׳מע — .ןוממ־ירטש

 לש הטיסרבינואה דוסיב תוליעפב ףתתשה ,ילגנא גולואיג .(1864—1785) דרנואיל ,רתוה
 ־יתלב ,רוסמ רוגינסכ ןייטצה תשורחה־יתב לע הנידמה םעטמ חקפמ ושמשב ;ןודנול
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 תוודתפמו םירואיב

 351 339 327 240 236 234 231 229 225 192 180 ׳טע — .םילעופה יניינע לש דהושמ

453 627. 
 הינמרג לש רתויב־קהבומה יטילופה ררושמה .(1856 דע 1799 וא 1797) דירנייה ,הנייה
 — רביה .תינמרגה תונתרקהו םזיטולוסבאה דגנ םחלנ ,[1848] םראמ ינפלש הפוקתב
 דגנ םיאכודמה לש המחלמ־יזורח — םקראמ םע )תודידי תעפשהב ,1844 תנשב דוהיב
 ויתודונת לע תרוקיב חתמ דא ,"ןיוצמ רוחב" ותוא ץירעמו בבחמ היה סקראמ .םהיאכדמ

 501 ׳מע — .תויטילופה ויתושלוחו
 .84 ׳מע — .תיניטאלה הייסנכה תובאמ .(420 תמ ,380—340 דלונ) סוזנינוריה

 לש ותוישיאב" .טסידפולקיצנא ,יתפרצ ףוסוליפ .(1771—1715) ןאירדא דולק ,סויצוולה
 וסחיב דימ ותוא ספות אוה .יתימאה יתפרצה ויפוא תא םזילאירטאמה לבקמ סויצוולה

 .501 ׳מע — .(סקראמ) ״.םייתרבחה םיינדה לא
 .106 ,טע — .1589 דע 1574 תנשמ תפרצ ךלמ .(1589—1551) ישילשה ירנה

 .607 594 220 ׳מע — .1509 דע 1485 תנשמ הילגנא ךלמ .(1509—1457) יעיבשה ירנה
 507 594 ׳מע — .1547 דע 1509 תנשמ הילגנא ךלמ .(1547—1491) ינימשה ירנה

 םינקיטקלאידה ילודגמ ,ינע ףוסוליפ .(ס״הנפל 475—540! ךרעב) םוספא־שיא סוטילקארה
 .85 ׳מע — .םיליצאה תגלפמל ךייתשה .קיתעה םלועב

 ,תיתפרצב וירפס בתכ ,יצייווש ןלכלכ .(1811—1728) (ןא׳ז יורק) ןאהוי ,דנאוושנרה
 .98 ׳טע — .ןקיטקלקא

 .452 ׳םע — .ןאוא .ר לש ודיסח ,ילגנא טסילאיצוס .(1887—1818) ןו׳ג ,סטואוו
 312 308 306 ׳טע — .רוטיקה־תנוכמ תא איצמה ,יטוקס סדנהמ .(1819—1736) סמיי׳ג ,טאו

315 318 402. 
 םירפס המכ רביח ,היטוקסב יאופר רקוח .(1892—1827) סברופ ןו׳ג £113011)ןסטואו

 .320 ׳מע — .ודוה לע
 .216 ׳מע — .ןו׳ג ,דרואו

 — .ןיסולכואה־תלאשב םידחא םירוביח רביח ,ילגנא רמוכ .(1771—1697) טרבור ,סאלאו
 .507 288 ׳טע

 .397 ׳מע — .ינמרג גולויזיפ .(1883—1810) וואטסוג לאירבג ,ןיטנלאו
 תמרה ןכו ןיינקה תקולחב םירופיש שרוד .ילגנא ןלכלכ .(1740 תמ) בקעי ,טנילרדנאו
 270 256 224 222 117 106 100 ,טע — .םילעופה לע ןגה .םינוניבהו םינותחתה תודמעמה

285 507. 

 אצי .תפרצב הביתנ־ללוס יאבצ־סדנהמ .(1707—1633) הד רטסרפ הל ןאיטסאבס ,ןאבואו
 .114 ׳מע — .םזיטרבלוקה דגנכ

 .312 ׳םע — .הגירא־תנוכמ איצמה ,יתפרצ ןקינאכמ .(1782—1709) הד קאד ,ןוזנאקואנ
 יתיישעתה רוצייה תא דסיי ,תינרדומה תורדקה תא איצמה .(1795—1730) הישאי ,דואוו׳גדוו

 .218 216 ׳מע — .הילגנאב הניסרח־תורוחס לש
 לש םיבתכה ועיפוה ותאצוה־תיבב .גיצפיילב ילארביל ל״ומ .(1870—1805) ומוא ,דנאגיוו
 — .רכו ,״הילגנאב דבועה דמעמה לש ובצמל״ םלגנא לש ורפס ,םיריעצה־םינאילגהה

 .653 ׳טע
 ףתתשה ,םיטסינומוקה־דוגיאל רבח ,ןלאפטסווב טסילאיצוס .(1866—1818) ףסוי ,ראיימדייו
 ,ןיאמ נ״ע טרופקנארפבש "גנוטייצ השטיוד הי1נ" לש תכרעמה רבח ,1848 לש הכפהמב
 ("116\ז011ג1;1011") "הכפהמה" תא רואל־איצוה 1852 ׳שב .הקירמאב רגהמכ יח 1851 ׳שמ
 ("81;1מ1מ16 !383 ^011163") ״םעה־לוק״ תא רואל איצוה 1860 ׳שב !קרוידינב

 םקראמל ץימא דידי .דודג־דקפמכ ףתתשה תינקירמאה םיחרזאה־תמהלמב .וגאקי׳צב
 .42* ימע — .סלגנאו

 ׳מע — .הנתוכה יניערג תדרפהל הנוכמה תא איצמה ,ינקירמא .(1825—1765) ילא ,יינטיו
313 320. 
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 תומשה חתפמ

 שומיש־רפס רביח ,הקירמאב יאטיסרבינוא רוספורפ .(1865—1796) סיסנארפ ,דנאל־י־יוו■
 .167 132 רכע — .הלכלכב

 .225 ׳מע — .1812 תנשב לסירבב ילגנא גיצנ .הד דראואה ,ןדלוו

 ויתולועפ לכ ...השקונ ,שקיע ילגנא" ילגנא לארנג .(1852—1769) ילסלוו דותרא ,ןוטגנילוו
 .100 ׳מע — .(םלגנא) ״.תפומלדומגוד הניא ןהמ תחא וליפא לבא ,ןה המגודלדרולועפ

 .304 ׳מע — .הייווט־תנוכמ איצמה ,ילגנא .(1766—1700) ןו׳ג ,טאייו

 הקירמא לש תירבה־תוצראב אישנךגס ,ינקירמא יאנידמ .(1878—1800)ןילקנארפ ןימינב ,דייו
 .6 ׳םע — .תינופצה

 .509 220 195 7מע — .ילגנא רפוס .(1875—1818) ןו׳ג ,דייו

 — .ייראק לש ודיסח ,ןגמ־יסכמב ןותמ לגוד ׳ינמרג יראגלוו־ןלכלכ .(1900—1822) סקאמ ,טריוו

 .63 ׳מע

 .507 ׳מע — .תידנאלוהה תונגרובה גיהנמ ,ידנאלוה יאנידמ .(1672—1625) הד ןאהוי ,טיוו

 217 רבע — .תובשומהד׳ווינידמב רקוח ,ילגנא ןלכלכ .(1862—1796)ןוב׳ג דראוודא ,דליפקייוו

266 440 479 557 632 638. 

 דליפ ירצוימ ,טסילאנויצאר־יטנא ,יקלטיא ףוסוליפ .(1744—1668) אטסיטאב ינאבו׳ג ,וקיוו
 .304 ׳מע — .הירוטסיהה־תייפוס

 דע 1680 תנשמ הילגנא ךלמ .(1702—1650 — ןיינארוא תיבל םלהליו) ישילשה סלהליו
 .597 ׳מע —.1702

 .235 ׳מע — .1837 דע 1830 תנשמ הילגנא ךלמ .(1837—1765) יעיברה םלהליו

 ,1856 תנשב ; ילגנא לארנג .(1882—1803) סראק ףוא טנוראב קיוונרפ .וו רס ,סטאיליו

 .100 ׳מע — .ראצה־תואבצ דגנ םראק םירההדודוצמ לע ןגה ,תיחרזמה הפוריא תמחלמב

 *יקוחל הצעומה אישנ ,ילגנא ילארביל יאקיטילופ .(1898—1802) םאהלפ םלרא׳צ ,סרייליו

 .216 ׳מע — .םיינעה

 םייאבצה םיגיהנמה ןמ .םיטסינומוקה־דוגיא רבח ,יסורפ ןיצק .(1878—1810).פ טסוגוא ,ךיליוו
 היצקארפה גיהנמ ,רפאש םע דהי ,השענ דוגיאה גוליפ םע .1849 תנשב ןדאבב דרמה לש
 ךכ־רחא ".ותשגרה יפל טסינומוק" םשב ,ךיליוו תא ,ותוא הנכמ סלגנא ."תילאמשה"
 ילעבמ רתוי והנהש ,חיכוה תינקירמאה םיחרזאהדומחלמב״ו ,הקירמאל ךיליוו רגיה

 .41* ׳מע — .היצארטסינימדאב הובג דיקפ שמיש ףוסבל .(סקראמ) ״.דבלב ןוימד

 דנוקא" תעה־בתכ תא דסיי ,רחסמה־שפוח דיסח .ילגנא ןלכלכ .(1860—1805) סמיי׳ג ,ןוסליו
 .278 183 ׳טע — .״טסימ

 םיאנתב דמל .היזלשב םוייריכש לש ונב .ינמרג טסינומוק .(1864—1809) םלהליו ,ףלוו
 םידידיה דחא היה 1846 תנשמ ,תודוצמבו הריקחיםשל רסאמב םינש בשי ,םירומח
 ףתתשה ,יאנותעו ריהזמ ןלמעות .סלגגאו סקראמ לש הלועפלימיפתושהו רתויבימיצימאה
 דבעו הילגנאל רגיה .רוטה שארב דמע דימת ,1849—1848 םינשב תינכפהמה העונתב
 ן הקיתעה תיסאלקה הלוכסאב חתפתנש ,ןידעה הלכשההדדור ,וחוד" .הרומכ רטס׳צבאמב
 ץרמנה ויפוא ;תורומח תויטרואית תולאש יבגל הריהבה ותנבה ;ולש עפושה רומוהה
 ־שגר ;והמ םוסיה תעדוי הניאש תטלחומה ותונמאנ ;ורערעל ןיאש ישפנ זוע ...טקשהו
 ךכ — ״,ומצע יפלכו בהואו ביוא יפלכ הוש הדימב ינדפקה ,עתרג־יתלבה ולש הבוהה
 שידקה ול ."יזלשה דראילימה" םשב ףלוו לש וירמאמ־תרדסל ותמדקהב סלגנא והבשמ

 .רפסה רעשב האר — .״לאטיפאקה״ לש ןושארה ךרכה תא םקראמ

 ־וליפ לש רתויב־קהבומה גיצנה ,ינמרג ןקיטמיתמו ףוסוליפ .(1754—1679) ןאיטסירק ,ףלוו
 .501 'מע — .הינמרגב הלכשההדרייפוס

 תוהובג אבצ־תורשמב שמיש ,ילגנא טאמולפידו ןיצק .(1831—1760 ךרעב) קראמ ,םקליח

 .293 7מע — .ביילק דרול לש ודוקיפב ודוהב

 הטנרה לש םינושארה םינקלטרואיתה ןמ .ילגנא ןלכלכ .(1828—1728) דדאוודא רס ,טסוו
 .447 446 433 417 ׳םע — .תיעקרקה
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 תוחתפמו םירואיב

 .(1858—1850) היצקאירה תפוקתב יסורפ םינפידטסלנימ .(1876—1799).פ דנאנידרפ ,ןלאפטמוו

 .18* ,םע — .סקראמ ינ׳גל גר1חדוא
 .ינ׳ג ,סקדאמ האד — .פ ינ׳ג ,ןלאפטסוו

 םיטאדקויזיפה ןיב דמוע ,רחסמה־שפוחב ךמות ,יקלטיא ןלכלכ .(1797—1728) ורטייפ ,ירו
 .269 108 74 36 ׳טע — .תימס .א ןיבו

 ותויהב .1849 תנשב ןדאבידרמב ףתתשה ,ינמרג טסינומוק .(1906—1828) .א .פ ,הגווז
 .הקירמאךופצ לשו הינמרג לש םילעופה־תעונתב ןיוצמ דיקפת אלימ תירבה־תוצראב רגהמ

 רשא לאנויצאנרטניאה לש תויצקסבו ,סלגנאו םקראמ םע העובק םיבתכמ תפילח םייק
 קרוידינל תיללכה הצעומה הרבעשמ .תיללכה הצעומה לש וקל קבאנ הקירמאךופצב

 .19 42* ׳טע — .(1874 דע) לאנויצאנרטניאה לש ילילכ־ריבזמ שמיש ,(1872)

 לש םינושארה םירוטאזיראלופופה ןמ ,יסור ןלכלכ .(1888—1844) ׳ץיבונאויא יאלוקינ ,רביז
 .11 10' ׳טע — .היסורב סקראמל תוילכלכה תורותה

 יחרכה יאנתכ תוינעה תא םמורמו־ראפמ אוה" ,ילגנא רמוכ .(1816—1739) ףסוי ,דנסנואט
 .533 507 288 ׳מע — .(םקדאמ) ״,תורישעל

 .598 ׳מע — .ירוט ,ילגנא יאנידמ .(1718—1860)ירבסורש לש סכוד ,םלדא׳צ ,טובלאט

 1792־מ םיריהמה תודלות" בושחה רפסה תא רביח .ילגנא ןלכלכ .(1858—1774) םאמות ,קוט

 אוה יורק סקראמ יפב .ךוממה־דוזהמ ןורקע" לש םינקיטרואיתל דגנתמ היה .״1856 דע
 .241 'טע — ״.םיוסמ ךרע ילעב םילגנאה םינלכלכה ינורחאמ״

 .501 ׳מע — .תויחטש־לש המגוד ,ילגנא ררושמו רפוס .(1889—1810) ראווקראפ ןיטראמ ,רפאט

 ,רחסמה־שפוח תרותב לגוד ,תימס .א לש ומדוק ,ילגנא ןלכלכ .(1799—1712) הישאי ,רקאט

 .628 507 222 ׳מע — .ןילופורטמה ןמ תוינקירמאה תובשומה תדרפהב, ךמת

 .619 596 296 ׳מע — .ד .מ ,טקאט

 .300 ׳מע — .רתויב־קהבומה ינויה ןוירוטסיהה .(ס״הנפל 339 דע 460 וא 471) סדידיקוט

 לש דתויב־קהבומה ודימלת ,טארקויזיפ ,יתפרצ ןלכלכו יאנידמ .(1781—1727) .ר ןא ,וגרומ
 "רתויבדוחתופמ ■ איהשכ תיטארקויזיפה הרותה תא ונא םיאצומ וגרוט לצא״ .יינק

 .438 257 145 ,םע — .(סקראמ)

 םיירקיעה םיגיצנה ןמ ,רחסמה־שפוה דיסה ,ילגנא ןלכלכו ןיצק .(1864—1780) טרבור ,סנרוט
 .332 148 139 131 ,מע — .ךוממזז־דוזחמ ןורקע״ ארקתמה לש

 .324 ׳מע — .81 דע 79 תנשמ ימור רסיק .(81—40) סוטיט

 ףויזב םקראמ תא םישאמ ,םייפתוש תודסומ יניינעב בתוכ ,ילגנא רפוס .יילדס ,רולייט
 .25 ׳טע — .תוטאטיצ

 .511 ׳טע — .גרובנלקמב תועקרק־לעב ,ינמרג ןלכלכ .(1850^1783) ןופ ךירנייה ןאהוי ,ןנית

 .507 ׳מע — .ילגנא רפוסו יאנידמ .(1699—1628) .טרב םאיליו רס ,לפזנט

 .213 200 141 ׳טע — .ילגנא רפוס .(1893—1804) רומייס ויה ,ריהנזנירט

 .562 556 222 184 99 ׳טע — .ילגנא ןקיטסיטאטסו רפוס .(1820—1741) דותרא ,(גנוי) גנאי

 ־קאפונאמה תפוקתמ ,ילגנא םונורגאו יאקינכט .(1684 ךרעב—1616) לירדנא ,ןוסנאראי
 .285 ׳טע — .הרוט

 ,םלועה תא ריכהל תורשפאב רפ1כ םוי .ןקיטסובגא ,ילגנא ףוסוליפ .(1776—1711) דוד ,םזי

 הנד םזיציטסונגאה תדמע" .דבלב תושוחת אלא ונל ונתינ אל יכ ,ןעוט אוהש ךותמ
 םזילאידיאו ,ןאכמ םזילאירטאמ :םיפיעסה יתש לע דימת םיחסופ תויהל הילגוד תא
 תוביקע אלב לגוד היה ,םיססיליטבאקדמה לש םדגנתמ היה ןלכלככ םוי .(ןינל) ".ןאכמ
 ־יריחמ יכ ,הירואיתה לש רתויביבושחה הגיצנ םוי היה 18~ה האמב .רחסמה־שפוהב
 .508 507 456 423 99 22* ׳מע — .(תומכה־תיירואית)רוזחמבשךוממה תומכב םייולת תורוחסה

 182 ׳טע — .הלודגה היישעתהו ןוהה לע ןגה .ןלכלכ ,ילגנא ןקימיכ .(1875—1778)ורדנא ,רוי

213 221 244 262 285 286 302 316 331 344 348 355 460. 
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 תומשה התפמ

 .175 33 ׳מע — .ילגנא ןקיטסיטאטס .(1851—1762) םאיליו ,(בקעי) בוקעי
 .611 608 595 ׳טע —.1625 דע 1603 תנשמ הילגנא דלמ .(1625—1566) טראויטס (סמיי׳ג) בוקעי

 הירטסוא לש הדצב םחלנ ,תועסמ־רפוס ,יתפרצ גולואיכרא .(1842—1774) רדנסכלא ,דרובאל
 .םינוש םיינידמ םידיקפתב תריש היצארוואטסרה ירחא .הלודגה תיתפרצה הכפהמה דגנ

 .438 'מע — .תינידמה הלכלכה הדשב םירפס רבהמ היה
 -קאיר יאקיטילופ .(1839—1759) ףוא לרא סמיי׳ג ,(סלדרדואל תועטב — טסקטב) ליידרדואל
 עיפוהש ,"ירוביצה רשועה לש ורוקמו ועבט לע הריקח^/חפסב ;ילגנא ןלכלכו ינויצ'
 ריבסמ .הדובעה־תקולח לע ותרות דגנ ראשה ןיבו תימסדא דגנ סומלופב אצי ,1804 תנשב

 .285 ׳םע — .יטגולופא רבסה םיהןרה תא
 .252 ׳מע — .יתפרצ ןקימיכ .(1853—1807) טסוגוא ,טנרואל

 .588 437 415 ׳מע — .יתפרצ ןלכלכו ינויצקאיר יאקיטילופ ,(1880—1809)יאול ,תוואל
 .352 ,מע — .ןוירוטסיה ,יקלטיא רמוכ .(1643—1575) ודנוקס ,יטולסנאל

 ותומ ירחא ."םינמרגה םילעופה לש יללכה דוגיאה" דסיימ .(1864—1825) דנאנידרפ ,לאסאל
 דידי — הווהב :היה ונליבשב .הינמרגב רתויב־םיבושחה םישיאה דחא״ :םלגנא בתכ
 ,קראמסיב לא ויסחי רתוי ועדונשמ ".ידמל חוטב ביוא — דיתעב * רתויב חוטב־יתלב
 ילאמרופ הזוח תרכ אוה .הגלפמב לאסאל דגב השעמל" :וילע וטפשמב סקראמ רימחה
 םקראמש ,ךכ לע .דתיה תדסוימ לאסאל לש ותולדג לכ" : בתוכ סלגנא ".קראמסיב םע
 רדגתהל ,ולשמ ויה וליאכ ,סקראמ לש ויתוריקח תואצותב תובר םינש רדגתהל ול השרה

 לאסאל — לעשו דעצ לכ לע היה הוולמ טסילאיצוסה לאסאל תא ...ןפלסלו ...ןהב
 .654 85 3 41* 20* — ״.גוגאמדה

 — .1866 ירחא תילארבילה תונגרובה גיהנמ ,ינמרג יאקיטילופ .(1884—1829) דראודא ,רקסאל
 .24 ׳מע

 רואל־איצוה .םיראפ־לש הנומוקה ימחולמ ,יתפרצ ןוירוטסיה .(1900—1814) םירומ ,רטאש חל
 .16 14 ׳םע — .תיתפרצב ״לאטיפאקה״ לש הנושארה הרודהמה תא

 הכפהמה תא ,לוכיבכ ,דהוא .יתפרצ יאקיטילופ .(1794—1754) יאוג הנר ,הילפאש הל
 — .הניטוליגב תוומל ןודינ םשמ ובוש םעו ,הילגנאל חרב ושוכר תא םייקל ידכ ;הלודגה

 .613 ׳מע

 ,קהבומ טארקויזיפ ,יתפרצ ןלכלכ .(1780—1728) אוסנארפ .ג ,(1,6 ׳11־08116) ןווט־הל
 .169 132 130 128 117 96 93 90 82 74 33 30 ׳מע — .יתוכלמ רוגינס

 תוינמ־לש־קנאב סיראפב דסיי 1716 תנשב .יט1קס ןלכלכו טסיסנאניפ .(1729—1671) ןו׳ג ,ול
 יוסיכ אלא םהל ויה אלש — ןוממ־ירטש איצוהש אוהו !הנידמה תאמ רתי־תויוכז לעב
 .םיסנאניפה לע יללכ חקפמ .תפרצ לש הנידמה־תובוח תא עורפל ידכ — תכתמ לש טעומ

 .96 ׳מע — .לגרה תא וטשפ ויתודסומ לכ 1720 תנשב
 .1870 דע 1851 תנשמ םיתפרצה רסיק .(1873—1808 — ישילשה ןואילופאנ) חטראפאנוב יאול

 .224 27* ׳מע — .(םקראמ) ״קיתוה ןואילופאנ לש הרוטאקיראק ,ןקתפרה״

 גציימ היה ,תפרצ ךלמ 1848 דע 1830 תנשמ ,״יחרזאה־ךלמה״ .(1850—1773) פיליפ יאול
 .226 ׳מע — .ןוממה־יליא לש םיסרטניאה תא

 .114 ׳מע — .1715 דע 1643־מ תפרצ ךלמ .(1715—1638) 14־ה יאול
 .609 ׳מע — .1793 דע 1774־מ תפרצ דלמ .(1793—1754) 16־ה יאול
 .606 ׳מע — .ילגנא ןקיטסיטאטס .(1888—1821) ןואיל ,(1*6יע1) יול

 ־תועובטה' תואידיאה לע טראקד תרות דגנ םחלנ ,ילגנא ףוסוליפ .(1704—1632) ןו׳ג ,קול
 היה קולש ,יזיפאטמה םזילאוסנסה .ןויסנה לע הרכהה תא דימעמו ריזחמ אוהו ,הדילמ
 *אירטאמלו ,ןאכמ ,יילקרב לש תיטסילאידיאה היפוסוליפל אצומ־תדוקנ שמיש ,ודסיימ
 תא :היתורוצ לכ לע השדחה תונגרובה תא גציימ היה״ ןלכלכ תקזחב ,קול .ןאכמ םזיל
 ךשנה־יכשונ דגנכ רחסמב םיקסועה תא ,םינצבקהו םילעופה־דמעמ דגנכ םיניישעתה
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 תוחתפמו םירואיב

 דוע אלו !הנידמה־תובוחב םילגודה דגנכ םיסנאניפב םיקסועה תא ,םיקיתוה־םיקיתעה
 ".ןיקתה ישונאה לכשה אוה ינגרובה לכשה יכ ,ךכל תויאר איבה דחוימ רוביחבש אלא

 .507 319 122 100 82 74 29 ׳מע — .(סקראמ)

 לע" ידומילה ורישב עודי ,יאמור ררושמ .(ס״הנפל 55—98 — ,םוטיט) סוראק ,סעצרקול
 היפוסוליפה תא תיטויפ הרוצב הצרמ אוה ובש ,(1)6 עסעטמב מ31;111־£1) ״םירבדה עבט

 .172 ׳טע — .רוקיפא לש
 .508 ,מע — .ןקיריטאס ,ינוי ררושמ .(180—125 ךרעב) ןאיקול

 לש יטנאטסטורפח הנחמה גיצנ ,תינמרגה היצאמרופרה גיהנמ .(1546—1483) ןיטראמ ,רתול
 ןמ קלח לשו הכומנה הלוצאה לש ,תינוריעה תוחרזאה לש) הנותמה תיחרזאה המרופרה
 ינכפהמ־דגנה ,ילותאקה הנחמה םע רבחתמ אוה הינמרגב םירכיא,ד־תמחלמב .(םיכיסנה
 הרישעה הלוצאה ,םיינוליחה םיכיסנה ןמ קלחו הרומכה ןמ םיכיסנה ,הנידמה תונוטלש)
 םייבלפהו ,םירכיאה) רצנימ סאמות וגצייש ,ינכפהמה הנחמה דגנ ,(םיינוריעה םייצירטאפהו

 .622 487 252 155 109 ׳מע — .(םירעבש

 191 ,מע — .ןקימיכ ,עבטה־יעדמב ךרד־ללוס ינמרג רקוח .(1873—1803) ןופ סוטסוי ,גיביל
268 316 416 471. 

 ־דרמב ףתתשה .תינמרגה היטארקומדלאיצוסה ידסייממ .(1900—1826) םלהליו ,טכנקביל
 ,לבב םע דחי ,אלימ "זאמ ;הינמרגל 60דז תונשב רזח םשמו ,הילגנאב רגהמב יח ,ןדאב
 לש ינשה דצה אלא םניא ויתונורסח" .הינמרגבש םילעופהדועונתב תוגיהנמ לש דיקפת
 אוה רשא תא עצבל לוכי היה אל הלא ויתושלוח אלב > דואמ־דע ךרע־תורקי תונוכת
 תודירטמ תוערפה הברה םורגיש יאדו ,לבב ודי לע דמועש ןמז לכ ,םנמא .תמאב עצבמ

 דע םהילע ןגיו דומעי ירה ,םינתרקה ןמ דוריפ ידיל םירבדה ועיגישמו .ךרוצ־אלל
 38* ׳מע — .(סלגנא) ״.ןוכנה ומוקמ לע דומעי הערכה לש עגרב ךא !ןורחאה עגרל

654 660. 
 ילאיצוסה ,ינידמה בצמה לע םירפס רביח .ילגנא עסונו רפוס .(1868—1780) לאומס ,גנייל

 .530 160 ׳םע — .הפוריא־תונידמב ילכלכהו
 רבח ,רפוס ,היזלשב תולודג תוזוחא לעב .(1884—1814) היראמ םקילפ ךיסנה ,יקסבונכיל

 .486 ׳מע — .טרופקנארפב תימואלה הפיסאה
 םילאידיאה דגנ" סומלופב דמע ,יתפרצ רפוס .(1794—1736) ירנה אלוקינ ןומיס ,הגעל

 ¬רובה לש הנוטלש תישאר דגנ ,הלכשהה־תפוקתמ ורוד־ינב לש םיילארבילה םייחרזאה
 .610 506 273 234 186 ׳מע — .(סקראמ) ".תונג

 ,הרוסמה יפל ;אתרפשאב יתדגא קקוחמ .(ס״הנפל 9־ה האמה לש היינשה תיצחמה) סוגרוקיל
 תורישב ןתופתתשהו תונושה ןיסולכואה תובכש יבגל המחלמה סמוע תקולח תא רידסה

 .348 ׳מע — .ירמוחה ןבצמ יפל ,אבצה
 ולעשמו ,םיניבוקעיה לש םדגנתמ ,יתפרצ ןלכלכ .(1826—1762) דראודא רייפ ,ייטנומל

 .297 ׳מע — .תפרצמ חרב ןוטלשל וללה
 גרוטאמארד־ררושמ ,הינמרגב הלכשה,ד־תפוקתמ רפוס .(1781—1729) םירפא דלוהטוג ,גניסל
 דגנ תינמרגה תונגרובה תמחלמל תודפס־־הדשב ץולח .ותפוקתב רתויב־קהבומ רקבמו

 .13 ׳טע — .םזיטולוסבאה

 .205 ׳טע — .ילגנא ןקימיכ .(1876—1816) ירנ,ד ,יבתל

 עיבה 1868 סראמב 10־מ ןאמלגוק לא ובתכמב ;דלפליב שיא ןתשרח .(ראיימ באטסוג) .מ
 .654 ׳םע — .םקראמל ותצרעה תא

 .7 ׳טע — .הניווב ןתשרח ,דנומגיז ,רייאמ

 ,היראוואבב ,דנידמה־ץעוי ׳קוחה תודלותב רקוח .(1872—1790) ןופ גיוודול ברואיג ,ררואמ
 וירפסל" .הירוטסיהה ץורמב אלא הןהתנ אל עקרקב יטרפה ןיינקה יכ ,טורטורפב חיכוה
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 תדמשה חתפמ

 סקראמ םינייצמ "יטסינומוקה טספינאמ״ב דבכ .(סקדאמ)",רתויב תקהבומ תובישח תעדונ
 .189 59 ׳מע —- .הלאה םירפסה תובישח תא סלגבאו

 ,ילאדואיפ טסילאיצוס ,סוטרבדור יבתכ תא רואל איצומה .(1899—1838) ףלודוד ,ריאזנ
 .436 ׳םע — .סלגבא לש 1רכמ ,קדאמסיב לש ודגנתמ

 ."םיטאיגאלפה־תכאלמב זירז" ,ילגנא ןלכלכ ,רמוכ .(1834—1766) טרבור סאמות ,סותלאמ

 ןוה ןיב םדוש־יתלבה ןיפילחה לע שגדה תא םש אוהש ,ךכב איה" תיתימאה ותוכז
 *תודמעמ לש הקוצמה תא חיכוהל ידכ ,דחא דצמ" ןכ אוה השוע ,ךא ".חריכש-חדובעו

 הרומכ םויק אלב רשפא־יא יכ ,ןוהה־ילעבל חיכוהל ידכ ינש דצמו ,...תיחרכהכ םידבועה
 הכירצב חרכהה רבדב" ולש הירואיתה ".תחאכ הייסנכהו הנידמה תרומכ — תמטופמ
 ¬ולופאל ,ותרטמל — אלפדדשעמ — המיאתה ...הדמתהב תכלוהודדלדג תיביטקודודפ־יתלב

 /הייסנכו הנידמ, לש הבצק-ילעב ,עקרקה־יליא :הילגנאב םימייקה םיאנתה לש הקיטג

 ".םישמשו םירמכ ,םישגוני־םירסוש ,הסרוב-ירספס ,הנידמהדבוח ,תורשעמ ,מלםמ'יבוג

 *אטיפאקה הקוצמה דגנ הפורתכ — הדוליב־םוצמצ גוהנל ץעי ןויראטלודפל .(סקראמ)

 523 507 502 499 492 489 483 476 471 467 457 417 288 257 170 131 ׳מע — .תיטסיל

533 581. 

 לע זובו געל ךפוש היה .ןקיריטאס ,ילגנא אפור .(1733—1670) הד דראנרב ,ליוודנאמ
 ךורעךיאל רתוי־רשיו דתוידע" .דסומו תוריזנ לש םינפ םידימעמה ,םיינגרובה םיעובצה
 .507 506 290 ׳מע — .(סקראמ) ״.תינגרובה הרבהה לש םייבתרקה םיטגולופאה םתואמ

 .422 ׳מע — .ויבתכ תא רואל-איצומו (ןלהל האד) ןאמ סאמות לש ונב .ןו׳ג ,ןאמ

 רחסמה־תרבה לש הלהנהה רבח ,טסיליטנאקרמ ,ילגנא ןלכלכ .(1641—1571) םאמות ,ןאמ
 .422 ׳מעי — .ותפוקת לש רתויבדכירישעה םירחוסה ןמ ,תיחרזמ,דדדוחל

 השעשמ תויטלחה רתיב ,ראתמ לסאמ" .ןלכלכ ,ילגנא ןקיטסיטאטס .(1784 תמ) ףסוי ,יסאמ
 .423 ׳מע — .(סקראמ) ״.דבלב חוירה לש קלחכ תיברה תא ,םוי ןכ

 הדוגאה תא דסיי תפרצב ותולג ימיב .יקלטיא ינגרוב ןכפהמ .(1872—1805) הפסו׳ג ,יניצאמ
 -ומדה הקילבופרה ןעמלו הילטיא לש הדוחיאו התואמצע ןעמל םחלב ."הריעצה הילטיא"

 תילארבילה הלוצאה לע אלא ,םירכיאהו םילעופהדועונת לע אל ,ךכב ןעשנ ךא ,תיטאדק
 .19* ׳מע — .הרואנה תונגרובה לעו

 ךפה ודדאקירדולוכסאמ הלכלכה תא" ,ילגנא ןלהלכ .(1864—1789) ייזמאר ןו׳ג ,ךולוק־קאמ
 ןקיטגולופא" ".התודדפתה לש רתזיב-הבולע הנומת שמיש ןמזבדבו ,תיראגלוו הלכלכל
 םיתורח לש הייטנה יהירה ,ךוחיג ידיל דע ,הדרח ול םרוגש דיחיה רבדה .םייקה לש
 לכמ אוה הצורמ ללכבו ,1כרצ-לכ אוה הצורמ םילעופה לש םבצממ ;ולילו־דריל

 וירוביח" ".םילעופה־דמעמ לע תוקיעמו־תוצבודה ,תינגרובה הלכלכה לש היתוריתס
 םיגיווהךוירטסיבימ לע הירוגינס-ימואב אלא םניא םלוכ — ׳והו םלסמ ,ןוממ לע םינורחאה
 116 ׳ימע — .(סקראמ) ״הסנכה ןהמע שיש תורשמל שיאה עיגה ךכ םושמ .ןמז ותואב רשא

122 124 154 222 262 335 360 363 428 500 502 600. 

 .597 592 225 221 ׳מע — .ילארביל ,ילגנא ןוירוטסיה ,(1859—1800) סאמות /ילוקאמ

 .222 ׳םע — .יט1קס ןוירוטסיהו ןקלטסלטאטס .(1757—1797) ןו׳ג ,רוגרג־קאמ

 .79 ׳מע — .יט1קם ןלכלכ .םמיי׳ג ,ןראל־קאמ

 .125 50 דנע — .יטוקס ןלכלכ .(1902—1821) גגינאד ירנה ,דואיל-קאמ

 .136 דנע — .1867 דע 1864 תנשמ וקיסקמ רסיק .(1867—1832) גרובסבאה ןופ ןאיליזניםקאזנ

 *אגלווה־תוילכלכה תורותה תא הציפמ התיה ,תילגנא תרפוס .(1876—1802) טיראה ,וניטראמ

 .523 דנע — .םאתנבו סותלאמ לש תויד

 לש ותשא ,םקראמ לש הריעצה ותב .(1898—1856 — יסוט) רונאילא ,גנילווייא־סקראמ
 תא הנגריא .תימואלניבהו תילגנאה םילעופה־תעונתב ליעפ קלח ,דחקל .גבילווייא .דא
 תילגנאל המגרית .ןודנולב תולעדפה-תעונת תאו זאגה־ילעופ לש תיעוצקמה הדוגאה

 .26 22 18 ׳טע — .םייטסילאיצוס םירוביח הברה



 תוחתפמו םירואיב

 — .םקראמ לראק לש ויבא ,ריירט שיא .םיטפשמיץעוי .(1838—1782) ךירנייה ,םקראמ

 .18* ׳מע
 םירתס,ד״ץעוי לש ותב .וקבאמב ותרבחו סקראמ לראק לש ותשא .(1881—1814)ינ׳ג ,םקראמ
 תא זועב האשנ .סקראמ ירחא הכלה האצומ הא לע .ןלאפטסוו ןופ גיוודול יאנידמה

 .18* ׳םע — .תויתורפסה ויתודובעב סקראמב הכמתו הלוגה ייח תולבס

 115 112 111 99 92 87 82 77 73 71 67 62 33 29 26 ׳םע — .(1883—1818) לראק ,םןתאז3

116 123 155 252 276 292 295 345 400 425 436 441 475 565 510 518 532. 

 .314 ׳טע — .איצממו קסע״לעב .ילגנא סדנהמ .(1831—1771) ירנה .יילסד־ומ

 תמחלמ ץולח .לודג יתפרצ גרוטאמארד~רפום .(1673—1622) ןלקופ טסיטפאב ןא׳ג .רי־ילומ
 .ארפדדלאוב תאמ השעמל אוה טטוצמה זורחה) .םזילאדואיפה דגנכ הלועה תונגרובה

 .538 ׳מע — .(םש האד

 — .תילארבילה תונגרובה דצל דמע .יגלב ןלכלכ .(1911—1819) הד באטסוג .יראנילומ

 .636 491 347 ׳מע

 .יראגלומטסילאירטאמ .אפור ,עבטה״יעדמב ינמרג רקוח .(1893—1822) בקעי .טושלוזנ

 .22* ׳מע — .גיבדול רנכיב ׳ד

 .138 135 ׳מע — .םדקיימי רקוח .ינמרג ןוירוטסיה .(1903—1817) רודואית .ןזמומ

 ןעמל המחלמב קודא ץולח .יתפרצ רפוסו יאנידמ .(1870—1810) הד הנר לראש ,רבמלאטנומ
 .386 ׳מע — .םיעושיה לש הארוההדדוכז ןעמלו תוילותאקה ןוטלש

 הכפהמה לש תואידיאה לע ןגה .יתפרצ ןוירוטסיה .(1850—1769) סיסקלא ןאמא ,ייטנומ
 .615 דמע — .הלודגה תיתפרצה

 םזילארבילה לש וללוהמדיבא .תפרצב יטילופ רפוס .(1755—1689) הד יאול לראש .הייקסטנומ
 .624 506 100 74 ׳מע — .ןוממה לש תומכה־תיירואית הארקתמה וז לש הגיצנ .יפוריאה

 ן טסיכראנא דכירחא ;ועוצקמ יפל דרוכ .ינמרג טארקדמדלאיצוס .(1906—1846) ןאהוי .טסוט
 .42* 39* ׳מע — .ןודנולב "טילהיירפ" ןותעה תא רואל איצוה

 לש ןושארה ריכה תא תילגנאל םגרית .םלגבאו םקראמ לש םדידי ,ילגנא טפוש .לאומס .דוזנ
 .18 'מע — ."לאטיפאקה..

 .608,593 507 ׳םע — .טסיפוטוא ,ילגנא יאנידמ .(1535׳—1478) סאמות רס .(סודומ) רומ

 .455 307 7מע — .ילגנא םונורגא .(1888—1821) סדמלא׳צ ןו׳ג .ןוטרומ

 .278 ׳מע — .ילגנא ףארגואיג .(1846—1779) וי .יירומ

 — ."לאטיפאקה" עיפוה ותאצוהב .גרובמאהב רואל~איצומ .(1930—1850) וטוא .רנסיימ

 .654 653 ׳מע

 הירואיתה תא ראיתש ןושארה" .ןלכלכו ףוסוליפ ׳ילגנא ןוירוטסיה .(1836—1773) םמיי׳ג .לימ
 תא "םלועה ןמ ריבעהלו־ריבסהל.. הסיבש .ויתובויסנב ".תיתטיש הרוצב ודראקיר לש
 אוצמל ונויסנו !תוריתסב .ופוגיאוה .ךבתסמ והירה״ .ודראקיר לש הירואיתבש תוריתסה
 ".יטאמגודה הגיצנ אוהש .הירואית התוא לש התודדפתה תישאר ןמזבדב שמשמ ןורתפ ןהל

 .619 502 471 469 466 424 417 360 289 160 150 125 100 92 ׳מצ — .(םקראמ)

 ,רחסמה״שפדחב לגוד ,ילגנא ןלכלכו ףוסוליפ .ל״נה לש ונב .(1873—1806) טראויטס ןו׳ג .לימ

 ודראקיררחלוכסא לש התודרפתה האב וב .תיסאלקה הלכלכה לש ןוגיפא .ןקיטקלקא
 לש תויטסילאיצוסה תועיבתה ןיבל וז לש היתורות ןיב רשפל ץמאתה אוה .המויס ידיל.

 .502 493 490 485 424 417 360 303 109 100 9 ׳מע — .ןויראטלירפה

 ותוהמ ...והורדימוע״ש .ילכלכ ןקיטנאמור .ןלכלכו ינמרג יאנידמ .(1829—1779) םדא .דלימ
 בורב ,ןייצמ אוה חרופרלבא ותואו .חטשה ינפ לעש קבאהדוורמת תא אוה האורש .דכב

 .101 רבע — .(סקראמ) ״.קהבומו ירותסמ והשמכ .הזעה

 .352 ׳מע — .ינכט איצממ ,(1579 תנשב ךרעב) גיצנאדישיא ןוטנא .דלימ

 ינפל ילארביל טסיצילבופו יתפרצ ןוירוטסיה .(1884—1796) אוסבארפ,(1י£1£116{;) זוייניס
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 תומשה חתפמ

 םיבתכ רביח .ינויצקאירה ריית לש ודידיו תינגרובה תוכלמה דיסח השענ ךכי־רחא .1830
 .26* ׳טע — .הלודגה תיתפרצה הכפהמה לע םיירוטסיה

 .189 ׳טע — .תואלקח לע בתכ ׳ןלכלכו ןקיטסיטאטס .(1910—1822) טסוגוא ,ןצי;:

 תונגרובה לא ףרטצנ הלוצאה ןמ ואצומ ףא לע .יתפרצ יאנידמ .(1791—1749) הר1נוא ,ובאר־ימ
 הזש אלא ׳רצחה י״ע ומצע דחשל ןתנ ףוסב .םסרופמ םאונ .הגיהנמ תגרדל ומצע הלעהו

 .625 616 605 592 392 ׳מע — .תיתקוח היכראנומל העיבתה גיצנ היה .וב חטב אל

 יפואה" .טארקויזיפ ׳יתפרצ ןלכלכ ,ל״נה לש ויבא .(1789—1715) הד .ר ,רוטקיו ,ובארימ
 דאיפה תא תחרזאמ איה השעמלש ,תיטארקויזיפה הטישב דשא ,ץעדויארמל ,ילאדואיפה
 אוה יורק .(סקראמ) ".וז הטיש לש הציפמלו בהלנה הדיסחל והשעש אוה — םזילאד

 .132 507 ׳טע — .(הלעמל האר) ונבמ ולידבהל ׳״באה ונאלימ״

 *ו״נתל "רואיבה" לעב ,תיבמרג־תידוהיה הלכשהה תובאמ .(1786—1729) השמ ,ןוזסלדנמ

 .13 דכע — .ינגרובריעז ףוסוליפ

 ןיבל םייצירטאפה ןיב דוסבסב ,םעפ .יאמור לוסנוק .(ס״הנפל 493 תמ) אפידגא ,םויננמ
 — רמאנ ךכ — .א .מ הנהו .ריעה תא םינורחאה ובזע — הדגאה תרפסמ ךפ — םייבלפה

 ןילמוגה^תולת לעו ףוגה־ירביא ראשו הביקה לע םהל ורפסב ,ריעה לא ורזחיש םתוא עינה
 — .םייבלפהו םייצידטאפה ןיבש ״תיעבטה״ ץלמוגהד־וולת תא םהל םיגדה ךכבו ,םהיניבש

 .295 ׳מע

 .103 ׳םע — .היסורב ישארדדרומ .(.א .פ תועטב — טסקטב) .א .י ,גרובנלקזנ

 ׳מע — .תובשייתהה לש ןקיטרואית ,ילגנא ןלכלכו יאנידמ .(1874—1806) ןאמרה ,לווירמ
522 636. 

 וחומב התלע .טארקויזיפ ,יתפרצ ןלכלכ .(1794—1720) דייפ לופ ,היי־ויר הל הד ה־ייסרמ
 -ילעופ ןיבל וניב רשק הזיא םייק — ...היישעתב תוחפל ,ךרעה־ףדוע יכ ,הרעשהה״

 .154 131 128 122 120 105 88 ׳םע — .(סקראמ) ״.םמצע היישעתה

 .582 ׳מע — .ילגנא רפוס .םאלוקינ ^,(¥1^1)1130

 םירחוסה דחא היה ומצע אוה .יטפ תובקעב ךלה ,ילגנא ןלכלכ .(1691—1641)ילדאד דס ,תרונ
 יתיישעתה ןוהה יניינע תא תינויע הניחבמ גציימ * ןוכיתה חרזמב רתוינ־םיקהבומה
 — .רחסמה־שפוחל השירדה היוצמ ,םינושארה דחא ,ולצא .יעקרקה שוכרה דגנ ,ירחסמהו

 .507 319 109 101 98 82 ׳םע

 ,רביח .ינגרוב יאנידמו הירוטסיהה־עדמב ינמרג רקוח .(1831—1776) גרואיג דלותרב ,רובינ

 — .תימורה תורסיקה תווהתה לש הירוטסיה ,תורוקמה לש םייתרקיב םירקחמ דוסי לע

 .188 ׳טע

 ,ןקיטסיטאטס ,םסרופמ ילגנא ןלכלכ ,קנאב לש רוטקריד .(1882—1820) םאיליו /ץראזנוינ
 קודא לגוד ,ודראקיר לש ודיסח .קוט תאמ םיריחמה תודלותל ךשמה־יכדכ יגש רביח

 .241 ׳טע — .רחסמהישפוחב

 .495 ׳מע — .(1815 תנשמ ורפס טטוצמ) ילגנא ןיד־ךרוע .ב /ג ,םאהנוינ

 .167 129 ׳טע — .הקירוטרל רוספורפ ,ינקירמא ןלכלכ .(1842—1796) .פ לאומס ,ןמתנ

 — .תוקיתע תונושלל רוספורפ ,רמוכ ,ילגנא רפוס .(1897—1805) םאיליו םיסנארפ ,ןונו־ינ

 .602 598 ׳טע

 .358 315 ׳טע — .רוטיקהדכנרוק תא איצמה .ילגנא סדנהמ .(1890—1808) סמיי׳ג ,תימסנ

 ,םירחבנה־תיב ריצ ,םיילאיצוס םינוקיתב לגוד ׳ילגנא .(1835—1780) םאמלת לקיימ ,רלדאס

 .581 557 ׳טע — .דזזסמה־שפוחלו םותלאמל דגנתה

 ,330 246 237 'טע — תשורחה־לתב לע חקפמ .׳ג ׳ר ,סרדנואס

 .604 ׳מע — .(1868—1806) לש תנזור ,דנאלרתאס
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 תוחתפמו םירואיב

 .507 ׳םע — .יתפרצ ןלכלכו יאנידמ .(1641—1560) ןתב .דד ןאילימיסקאמ, (811117) לוס
 ןוממ תולאשב ,דיה קסוע ;םינותע ל׳רמ ,ילגנא יאנותע .(1891—1822) טרבור ,םרזתס

 .604 ׳םע — .םיקנבו
 .107 ׳טע — .ןויב םסרופמ תוידגארט־רבחמ .(ם״הנפל 406—495) םלקופוס

 .614 ׳טע — .ינורצח ,ילגנא רפוס .(1612—1554) םאיליו ,דרופאטס
 יניינעב ןקיטסיטאטס ,ינמרג ןלכלכ .(1892—1814) ףלודא גרואיג , (806*13661•) רייבטס

 .17 ׳מע — .םיפסכה־רעשו ןוממ
 לש ילאנויצאר יוטיב תשמשמ" ותרות .ילגנא ןלכלכ .(1780—1712) .ד םמיי׳ג רס ,טראויטס
 ליחתמ דציב חיכוהש ,החכוהב איה ןוהה תסיפתב ותוכז" .(םקראמ) ".םזיליטנאקרמח
 ".חדובעה־חוכ ןיבל ,םימיוסמ תודמעמ לש םניינקכ ,רוצייה־יאנת ןיב הדרפהה־ךילהת
 121 117 99 ׳מע — .ררעה לע ריחמה תרתימ אוה עבונש ,חוירה תא ריבסמ .(םקראמ)

144 272 288 353 507 533 593 602 616. 
 .א לש רוטאזיראגלוו .ינידמ ןלכלכו יטוקס ףוסוליפ .(1828—1753) דלאגויד ,טואויטס

 .399 295 282 262 ׳םע — .תימס
 .527 'טע — .1714 דע 1603 תנשמ ,היטוקסב םיכלמה תלשוש .טראויטס

 .254 235 'מע — .תשורח,ד־יתב לע חקפמ .,ג ,טראויטס
 .494 ׳מע — .ילגנאה טנמאלראפב יביטאורסנוק ריצ .ןוטלפטס

 ינמרג יסנאניפ־רספס .(1884—1823 — גרבססוארטש :םקראמ לצא) ירנ,ד לתב ,גרבסוארטס
 .187 ׳מע — .לגר־תטישפב םייס .לזרב־תוליסמ תיינבב דוחיב ,לודג הדימ־הנקב

 דוד לש םירוביחה תא רואל־איצומ היה .ילגנא סיפדמ .(1785—1715) םאיליו ,ןאהארטס
 .508 ׳םע — .םיגיווה־ידיסח ראשו תימס םדא ,םוי

 .608 ׳םע — .הילגנאב הייסנכהדוירוטסיח .(1737—1643) ןו׳ג ,פיירטס
 .352 ׳מע — .יטירב ינויצקאיר יאנידמ .(1844—1757) ןוטגנידא ירנה ,תואונדיס

 הסנמש" ",ןייכב־שנרב ותוא" ,ייס .יתפרצ יראגלוו־ןלכלכ .(1832—1767) טסיטפאב ןא׳ז ,־•יס
 לש ויתוגגש תאו וירבד־יאצח תא אוה חקולש ,ךכ ידי־לע הלפתה ותויחטש תא ריתסהל
 ,תימס לש ותרוחסב םיקסע השעש" ",תוטלתומ־תויללכ תורמא רותב םסיממו תימס .א
 לש ויתובשחמ] ךותל םיוסמ ילאמרופ רדס םינבהש ,וז תובז תוחפל ול תעדונש אלא
 רמוחה תא אצומ" אוהש ,ךכב וירחא ואבש םייראגלווה־םינלכלכה ןמ אוה לדבנ ".[הז
 ,טעמב םאו הברהב םא ,הדובע־ףתשמ ופוג אוה ,רמולכ ,וכרצ־לכ ןיידע דבועמ־יתלב

 92 66 ׳טע — .(סקראמ) ״.הלכלכה לש הפקשה,ד־תדוקנמ תוילכלכה תויעבה ןורתפב
125 132 155 165 297 317 362 428 441 489 499. 

 עציב הנידמה לש םירתסה־תצעומ רבחכ ,םסרופמ ילגנא אפור .(1904—1816)ןו׳ג רס ,ןוטייס
 — .הילגנאב םילעופה־תייסולכוא לש הבצמו תואירבה־יאנת לע םירקחמ לש הרוש

 .563 561 550 548 543 540 382 327 ׳טע
 תרוקיב חתומ .יצייווש ןוירוטסיהו ןלכלכ .(1842—1773) הד דנומיס לראש ןא׳י ,ידנוונסיס
 שיגרה דוחיב" .תילכלכה הקיטנאמורה לש ידפקשהה־תדוקנמ תיסאלקה הלכלכה לע

 בכרומש הז ,רשועה יובירו רוציי,ד־חוכ לש רוצעמ־אלל תוחתפתה :תידוסיה הריתסב
 ינומה תלבגה ,רבד לש ודוסיב ,ןאכמו ;ןאכמ ,ףסכל־וכפהל ךרוצה ןמו תורוחס ןמוב־וב
 לכב" .(םקראמ) ",םייחרכהה היחמה־יעצמאב [אלא וקפתסי אלש ,םידבועה] םירציימה
 .םזילאטיפאקבש תוריתסה תא אוה ןייצמש ,ךכב םינקיסאלקה ןמ אוה לדבנ םיפיעסה
 ךישמהל (ךכב הצור וניא ףאו) םינפ־םושב לוכי אוה ןיא ינשה דצמ .דחא דצ והז
 ־אקה לע תילאטנמיטנס תרוקיב חותימב קפתסמ אוה ןכ־לעו ,םינקיסאלקה לשמ חותינב
 257 188 140 126 8 ׳מע — .(ןינל) ״.ריעזה־ינגרובה לש ותפקשה־תדוקנמ םזילאטיפ

440 466 475 478 481 489 523 534 628. 

 התומד תא תיסאלקה הלכלכל ןתנש אוה .ילגנא ףוסוליפו ןלכלכ .(1790—1723) םדא ,תימס
 הבר תובישח .הרוטקאפונאמה תפוקת לש ןלכלכ אוה ארקתמ םקראמ יפב .תחתופמה
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 תומשה התפמ

 .ךרעה־ףדוע לעו תיביטקודורפה הדובעה לע ,הדובעהיתקולה לע ולש תוירואיתל תעדונ

 ־יטבאקרמה רובסש יפכ — ןוממב אל ורוקמ תומואה לש יתימאה רשועה ,ותרות יפל
 הדובעה תרצוי .ם לש ותעדל .ןיפילח־יכדע תרצויה ,הליעומה הדובעב אלא — טסיל
 *ארקויזיפה םירובסש יפכ ,ותרצוי תיאלקחה הדובעה קר אלו — ךדעיףדוע תיתיישעתה

 אוה ןיא םנמאו ,תויעב ןה תוליכמש ,תובישחה ןהל תעדונ תימס .א לש ויתוריתס,, .םיט
 האיגשה .(סקראמ) ".ומצע תא רתוסש ךכב יוטיב ידיל ןאיבמ אוה ךא ,ןתוא רתופ
 :איה — התוא עיקוה סקראמש האיגש — היצקודורפרה לע ולש הירואיתב תידוסיה

 38 דמע — .ךרע*ףדועו הדובעירכש לע תורוחסה־ךדע לש ותדמעהו עובקה ןוהה תטמשה

 467 459 456 448 444 442 440 438 428 378 336 318 299 297 290׳ 285 221 134 100 99 66

484 489 502 505 507 508 511 530 540 589 610 628 658, 

 יעוצקמה הצעוי ,הניצידמ יניינעב רפוס ,ילגנא אפור .(1874—1818 ךרעב) דראוודא ,תימס
 .561 323 ׳מע — .םיינעהדוקוחתל עגונב תילגנאה הלשממה לש

 ןגה הקירמא לש םיחרזאה־תמחלמב ,ילגנא יאנידמו ןוירוטסיה .(1910—1823) ןיוודלוג ,תיסס
 .619 דמע —..םידבע־קיזחמה םורדה דגנ ןופצה לש ותמחלמ לע

 תשולשמ" .יתפרצ טסיפוטוא־טסילאיצוס .(1825—1760) הד טנוק ,ירנא ,דולק ,ןוזניס־ןס
 ...םילעופה לש םיניינעה יגיצנכ ועיפוהש ,[ןא1א ,היירופ ,ןומיס־ןס] םילודגה םיטסיפוטואה
 — תונויערה יטבנ לכ טעמכ ולצא םייוצמ.ןכ־ללגבו ,ינואג תואד־קיחרמ טבמב ןייטצה

 .643 490 ׳מע — .(םלגנא) ״,וירחאלש־םיטסילאיצוסה לש — קהבומ־ילכלכ יפואמ אלש

 .596 ,מע — .ןושארה סמיי׳ג ימיב ילגנא טפושו טסירוי .הגינס

 ןכ־לעו ,םייקה לש דבלב־ןקיטגולופא" ,ילגנא ןלכלכ .(1864—1790) ואסאנ םאיליו ,רוינס
 262 213 182 179 ׳מע — .(סקראמ) ״,ליכשמה ינגרובה לש ורבד״ ",ידאגלוו־ןלכלכ

332 360 397 405 447 450 490 500 588 604. 

 .287 267 ׳מע — .ינלופ ןלכלכ .(1866—1828) קירדרפ ,קבראקס

 .299 דמע — יאמור ףוסוליפ .סוקיריפמא יסוטסקס

 ־יקוח לע ןגמ ,רחסמה־שפוחב לגוד ,ילגנא ןלכלכו גולואיג .(1876—1797) .פ ׳גרו׳ג ,פורקס
 .491 ׳מע — .תשורחה־יתב

 לש ודצב" .סלגנאו סקראמ לש םדוס־שיאו םדידי .ןקימיכ .(1892—1834) לדאק ,דמלרוקס
 ...רשאכ .הפוריאב תיטסילאיצוסה הגלפמה לש רתויביקהבומה שיאה ,קפס אלב ,םקראמ

 םירוספורפ לש ינע יטרפ־טנטסיסא ־היה זא .טסינומוק היה רבכ ,וילא יתעדותב
 ןושאר אכמס־רבו ,(םיעדמל הימדאקאה) ׳תיתוכלמה הרבחה, רבח אוה וישכעו ,םילגנא
 שכר וז הדמע .םיטושפה ןמימהוךמהפה־ירמוח לש הימיכ ,דהוימה ועוצקמ יבגל םלועב
 קר — ולכיש ןמז לכ ותוא םילצנמ ויהש ,םישנא םע קבאמ ךות ,ותולג־ץראב ומצעל
 ".טסילאיצוסכ עיפוהלמ םוקמ םושב עתרנ אוה ןיא הז םעו ...תמאב תויעדמה ויתודובעב

 .252 ׳םע — .(סלגנא)

 לגוד" ",ויבזכב ןהאהכנימ־שיא שממ" ,ינמרג יראגלוו־ןלכלכ .(1878—1820) סוילוי ,רכואפ
 .659 654 384 192 'דמע — .(סקראמ) ״.יהמ תונגרוב ולפא עדוי וניאו ,רחסמה־שפוחב

 םירטסינימה־שאר רותב .ילגנא יאנידמ .(1865—1784) לפמט ןו׳ג ירגה דרול ,ןוססרזכלאפ
 ;םזיראצה ידיב תעייסמ התיהש ,תינויצקאיר ץוחדרוינידמ גציימ היה םידקדומחלמ ימיב

 ילאפ לש) ותרזעב עייתסהל ולכי דימת םיאכדמה" .וינפ לעמ טולה תא ערק סקראמ
 ",תינרבד בל־תובידנ — ברה וצמאמ תא עפשב קלחמ היה םיאכודמה יפלכ ךא (ןוטסרמ

 .375 דמע — .(סקראמ)

 תוחתפתה לע הברה םירפס רביח ,יקלטיא ןלכלכ .(1789־ב תמ) וקסצנאדפ ינאבו׳ג ,ינינאפ
 .75 דכע — .םיריהמה

 .227 ׳םע — .ןודנולב ןיוצמ אפור .(1886—1804) הראפ

 737 47 לאטיפאקה



 תוחתפמו םירואיב

 ןגדה־יסכמ תעפשה יבדב רפס רביח הפוס ,ילגנא אפור .(1860^1779) ירנה סלרא׳צ ,יראפ
 .557 494 77 דנע — .תירפכה הייסולכואה לש םינושה תודמעמה לע

 .197 ׳םע — .ילגנא אפור .סלרא׳צ ,ןוסראפ

 'ריעז טארקומד .יראגלוו־טסילאירטאמ ,עבטה־יעדמב ינמרג רקוח .(1895—1817) לראק ,טגופ

 .תיטילופה ותלועפו םקדאמ לש ותונגב רבדמ היה .םיטסינומוקה לש שפנב־אנוש ,ינגרוב

 .22* 19* דנע — .ישילשה ןואילופאנ לש רכשב־ןכוסו ןישלמ אוהש ,הליג סקראמ

 .491 474 472 241 ׳טע־ — .ילגנא ןתשרח .דנומדא ,רטופ

 אוה ךאבראיופ לש ותוחתפתה ךלהמ" .ינמרג ףוסוליפ .(1872—1804) גיבדול ,ךאבראיופ
 'אירטאמה לא — ןיטולחל קודא ינאילגה היה אל םלועמ ,םנמא — ינאילגה לש וכרד י

 ,חורה לש ותריצי וניא רמוחהש ,רמולכ — יפוסוליפה דוסיל עגונב .(סלגנא) ״.םזיל

 • ,אוה קהבומ־טסילאירטאמ ךאבראיופ ירה — רמוחה לש ותריצי אוה ומצע חורה אלא

 טלבתמ הקיתאהו תיתדה היפוסוליפב ולאו .םזילאירטאמ םשה ינפמ אוה עתרנ םג םא
 אוה הצור ,תדה לש הלוסיחב הצור אוה ןיא" ירהש .ךאבראיופ לש םזילאידיאה
 הטמלמ טסילאירטאמ * ךרדה תיצחמב עוקת ראשנ ףוסוליפ תקזחב םג״ ״.התמלשהב

 .20* 18* דנע — .(סלגנא) .הלעמלמ־טסילאידיאו

 .308 ׳מע — .ינמרג ןקיטמיתמ .(1635—1580) ןאהוי ,רבאהלופ

 םיטרטרופ רייצ ךכ~רחא ,ףרוצ־לעופ הליחת ,ינקירמא סדנהמ .(1815—1765) טרבור ,ןוטלופ
 .402 ׳מע — .רוטיקהדויינא תא איצמה ,ףוגדוונומתו

 םיקנבהיתלוכסא הנוכמה הלוכסאל ךייתשמ ,ילגנא ןלכלכ .(1849—1780) ןו׳ג ,ןוטראלופ
 .117 114 104 ׳מע — .ןוממה-רוזחמ־תיידואלת לע תרוקיב החתמש

 .298 ׳מע — .הנייגיהב רקוח ,יתפרצ אפור .(1850־ב ךרעב וירפס רבחמ) .ל .א ,הרטנופ

 ,ילארביל יאנידמ ,ילגנא יפורטנאליפ ןלכלכ .(1884—1833) ירנה,(1י3,דע061:1:) טסופ
 .619 539 538 503 502 458 דנע — .לימ .טס /ג לש ויכמותמ

 לודג רחסמל־ןוקיסקל רואליאיצוה ,ילגנא ןלכלכ .(1767—1707 ךרעב) יכאלמ ,טייוותלטסופ
 .223 222 דנע — .תיטירבה רחסמהדווינידמ לע םיבתכ הברה רביחו

 .320 דנע — .ןיערגה ןמ הנתוכה יפיז תדרפהל הנוכמ — ״הקרוח״ה תא איצמהש ימ .סברופ

 םיטסיליטנאקרמה יכמותמ ,ןלכלכ ,םיפסכ,ד־ישנאמ .(1800—1722) הד .וו אוסנארפ ,הנוברופ
 .74 דנע — .םיטארקויזיפה לש םדגנתמ ,ןגמהייסכמב לגודו

 — .ןדבוק לש ותלוכסאמ הילגנאב ילארביל יאנידמ .(1886—1818) דראוודא םאיליו ,רטסרופ

 .547 546 ׳מע

 .600 599 351 222 דנע — .ןלכלכו ילגנא ףיטמ .(1790—1726 ךרעב) לאנתנ ,רטסרופ

 .593 דנע — .ןוילע טפוש ,ילגנא טפשמ־רקוח .(1476 דע 1394 ךרעב) ןו׳ג רס ,ויקסטרופ

 ונא היירופ לצא" .יתפרצ טסיפוטוא־טסילאיצוס .(1837—1772) לראש האוסנארפ ,היירופ
 לש תרדוח תרוקיב תוחפ אל םג ךא ,1משלייואר יתפרצ שפנדדפי לש תרוקיב םיאצומ
 םלועה לש ,תידסומהו תירמוחה ,הקוצמה תא םחר־אלל ףשוח אוה .םימייקה הרבחה־יבצמ

 .643 574 490 351 314 דנע — .(סלגנא) ״.יחרזאה

 .187 דנע — .הילגנאב לודג ןיינבלדלבק .(1889—1809) ןוטדומ לאומס רס ,רטפ

 תינידמה הלכלכה לש הדסיימ" ,ןקיטסיטאטס ,ילגנא ןלכלכ .(1687—1623) םאיליו רס ,יטפ
 — .(סקראמ) ״.רתויב־םיירוקמהו רתויב־םייבואגה םיילכלכה םירקוחה ןמ ,תינרדומה

 .507 456 353 299 285 280 256 221 138 118 115 99 82 75 67 42 36 ׳םע

 .559 דנע — .ילארביל ריצ ,ילגנא םונורגא .(1855—1799) פיליפ ,יסויפ

 םירטסינימה־שאר ,רתויבדכיינויצקאירה םיילגנאה םיאנידמה ןמ .(1806—1759) םאיליו ,טיפ
 תומחלמה לכו הכפהמה דגנ היצנברטניאה תא ןגריאש אוה .תיתפרצה הכפהמה תפוקתב

 ¬ויצקאיר םיעצמא המכ םישגהו יריאה דרמה תא 1798 תנשב אכיד ,ןושארה ןואילופאנ דגנ

 .611 166 דנע — .םילעופה״תעונת דגנ םיינ

 .627 דנע — .ילגנא ןתשרח .(1830—1750) טדבור רס ,ליפ



 תדמשה חתפמ

 ־קוח ארקתמ דמש לע .ירוט ,ילגנא יאנידמ .(1850^—1788 — םדוקה לש ונב) טרבור ר0 ליפ
 ".תיעקרקה הלוצאה גיהנמ תלעמל הלעו ספיטש םינגרוב־רטוח ותוא" .1844 תנשמ םיקנבה

 ליבשב םירותיו הדמתהב הנממ איצוהלו הילע תופכל ידכ ...ותגהנהב ...שמתשמ היה
 לש תינומה תורבטצה םיליכמ רתויבדבימסדופמה וימואנ .(ןגדה־יסכמ לוטיב) תונגרובה

 .(םקראמ) ".םייטסיטאטס םינותנ המכ תוזירזב םירדסומ םהיניבש ,םישודנ םירבד
 .638 186 115 9 ׳טע

 ךמדת; היה .טבוק לש ודימלת .יאנידמו לודג ילגנא ןתיישעת .(1849—1784) ןו׳ג ,ןדליפ
 .655 626 338 330 ׳טע — .תועשה רשע קוחב

 .75 ׳טע — .1350 דע 1328 תנשמ תפרצ ךלמ .(1350—1298) אולאנ תיבל ׳יששה פיליפ

 .627 344 ׳טע — .ינוי ןקיריל .(ס״הנפל 443 ךדעב—522) םוראדניפ

 המשב קסועו דנאלוה תבידמ לש הצעוי ,דנאלוהב רישע ידוהי .(1787—1715) קחצי ,וטניפ
 .122 ׳טע — .םיילכלכ םירוביח המכ רביח .ןוממ־יקסעב

 .414 ׳טע — .איטסאב־תלוכסאל ךייתשמ ,ידנאלוה ןלכלכ .(1888—1818)ןומיס ,גנירסייפ

 םזילאידיאה לש יסאלקה גיצנה" ,ינמרג ףוסוליפ .(1814—1762) בילטוג ןאהדי ,זוטכיפ
 .43 ׳טע — .לגה לש ומדוק היה הקיטקלאידה לש התוחתפתהב .(ןינל) ״,יביטקייבוסה

 .םידבעה־ילעב־דמעמ לש גולואידיאה ,ינע ףוסוליפ .(ס״הבפל 348 ךרעבו—428 ךרעב) ןוטלפ

 םויק םימצעה לש תואידיאה תומייק ותדות יפל .יביטקייבואה םזילאידיאה לש ודסיימ
 תמועל ,יתימאה שיה תקזחב ,ןדימעמ אוה .ןמזלו ללחל ץוחמ ,הנתשמ־יתלבו יחצנ
 הקיטקלאידה לש תודוסיה תא אוה חתפמ (םיגולאיד)ויתוחישב .םיפלוחה םיישוחה םירבדה
 טטריש הנידמה לע ורפסבו ,היטארקומדל דגנתמ היה תיטילופ הניחבמ .תיטסילאידיאה
 "םירמושה" דמעמ ,טילשה םיליצאה״דמעמ ליבשב ינכרצ םזינומוק לש תינויצקאיר היפוטוא

 ןיפילחהו רחסמה .םירכיאהו םינמואה םיפופכ םתלו ,(םילייחו ,םיפוסוליפ ,םיטילש ,רמולכ)
 .300 ׳טע — .ולטובי

 .596 ׳טע — .יטוקסה טגמאלראפה רבח .יטוקס טוירטאפ .(1716—1635) וירדנא ,רשטלפ

 .220 ׳טע — .םיגיווב ךמותו רפוס ,ילגנא ןומגה .(1723—1656) םאיליו ,דואווטילפ

 עיצהש ,טסילאיצוס ,יתפרצ ןלכלכ .(1887—1801) ןיטנאטסנוק ,(?60<!11€1גע) .רייקפ
 !דנש־יתלבה■ הקולחה לוסיחל יעצמאכ — תינגרובה הנידמה י״ע דוצייה״יעצמא תמאלה

 .629 505 ׳מע — .רוצייה־יעצמא לש

 תעונתב לודג דיקפת אלימ /ןלכלכ ,הקירמאךופצב יאנידמ .(1790—1706) ןימינב ,ןילקנארפ
 תנשב ,ולצא יוצמ .הקירמאב הלכשהה לש רתויב־בושחה גיצנה ,תינקירמאה תואמצעה
 קוחה תא חסינ ךכו ...הדובעהךמזו ןיפילחה־ךרע לש עדומה ןושארה חותינה" ,1719

 .507 267 133 42 ׳טע — .(םקדאמ) ״;תינרדומה תינידמה־הלכלכה לש ידוסיה

 .472 342 216 ׳טע — .הילגנאב םירחבנח־תיב ריצ .דנארפ

 היה .איצממו סדנהמ ,יטוקס קסעדיעב .(1874—1789) םאיליו רס ,(]^!תןכ&זתב) ןרברפ
 .358 ,טע — .לזרב לש תוינא ,םינושארה ןמ דחא ,הנוב

 םדא לש 1בר ,םוי לש ויכמותמ ,ןוירוטסיה ,יטוקס ףוסוליפ .(1816—1723) םדא ,ןוסוגרפ
 .297 296 290 99 ׳טע — .תימס

 םיינויעה םידסיימה ןמ ,תפרצב ינגרובריעז טסילאיצוס .(1865—1809) ףסו׳ג רייפ ,ןורורפ
 ,תויחצנ תואידיאל ...תוילכלכה תוירוגטאקה תא וגהלב ךפוה" ןודורפ .םזיכראנאה לש

 םזילאיצוסה ".תינגרובה הלכלכה לש הפקשההיתדוקנל עיגמו רזוח אוה וז ןיפיקע־ךרדבו
 הקיטקלאיד םלועמ ןלבה אלש ךותמ" ".םינתרקהיתייפוטוא לש רויצ אלא וניא" ולש
 ,תוינודורפה תוירואיתה .(סקראמ) ".הקיטסיפוס ידיל אלא עיגה אל ,התימאל תיעדמ

 הלודג העפשה תפרצב ןהל העדונ /׳היפוסוליפה תולד" ורפס תא םקראמ רביח ןדגנכש
 .482 441 423 346 69 67 56 19* ׳טע — .בר ןמז ךשמב

 זכרמב םדאה תא דימעה ,ןטסיפוס ,ינע ףוסוליפ .(ס״הנפל 411—481 ךרעב) סארוגאטורפ
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 תוחתפמו םירואיב

 וניא םילאה םויק יכ ,זירכהש לע םשאנ ׳("םירבדה לכל הדימה־הנק אוה םדאה") ותרות
 .200 ׳םע — .יאדו

 יבלש לכב" .1766 דע 1740 תנשמ היסורפ ךלמ .(1786—1712 — ״לודגה״) ינשה ךירדירפ
 .616 605 ׳מע — .(גבירהמ) ״.תירוטסיהה היצקאירה דצב ןיטולחל דמע טילשכ ותלועפ

 תונגרובה תא ראפמו חבשמ ,טסילאיר ,ינמרג רפסמ .(1895—1816) באטסוג ,גאסיירפ
 .611 ׳מע — .םזילארבילב ךמות ,םינמואה־דמעמו

 ,םכמ יניינעב יתפרצ הנשמדוקפמ .(1861—1777) טסוגוא ,יאול .רפ,(^61*1*161־) היידפ

 אוה ".תיטראפאנובה ןגמה־יסכמ־תטיש .תא סלקמ םאונ" אוה ארקתמ םקראמ יפב .ןלכלכ
 תיתפרצה תורסיקה לש ,רמולכ ,"תורסיקה לש םינלכלכה" ויפב םינוכמ לינאגו

 .50 ׳טע — .הנושארה

 תואמצעהדועונת יכמותמ ,הילגנאב ילארביל גולואית .(1791—1723) דרא׳ציר ,םיירפ
 .556 600 222 ׳מע — ,הנידמה לש ןוממ־יניינע לע בתכ .ןילקבארפ לש ודידי .הקירמאב

 תילכלכ הניחבמ ,האיש תעל הנותאב היטארקומדה גיהנמ .(ס״הנפל 429—490 ךרעב) סלקירפ
 ןמוקמבו ,הלוצאה לש רתויב תובושחה רתיהיתויוכז תא לסיחש אוה .תחאכ תיתוברתו .
 יתנידמ החתיפ ותלהנהב .טילשה דמעמה ברקב שוכרה יאנת לש ינדפק גוריד עבק
 דגנ זנופולפדומחלמ תא להינ .תובשייתההו רחסמה הדשב הלודג הלועפ הנותא

 .300 ׳מע — .אתרפשא

 רזח ותנקז תעל .יאמור איבצמ .(ס״הנפל 519 ךרעב דלונ) םויטקנידוק םויצול ,םוטאניצניצ
 .148 ׳מע — .הדשהיתדובעל

 — .לוסנוקו רוטסווק ךכ־רחא ,ימורב ןידיךרוע .(ס״הנפל 43—106) סוילוט סוקראמ ,ורציצ

 .335 ׳מע

 .595 ׳טע — .1649 דע 1625 תנשמ הילגנא ךלמ .(1649—1600) ןושארה סלרא׳צ

 .101 ׳טע — .1685 דע 1660 תנשמ הילגנא ךלמ .(1685—1630) ינשה סלרא׳צ

 ןוהה ןעמל םימחולה ץולח" ,טסיליטנאקרמ ,ילגנא ןלכלכו רחוס .(1699—1630) רס ,דליי׳צ
 .628 ׳מע — .(םקראמ) ״,ירחסמהו יתיישעתה

 — .יטירבה םזילאירפמיאל םימחולה~יצולחמ .ילגנא יאנידמ .(1914—1836) ףסוי ,ןיילרבמ׳צ

 .529 ׳מע

 ;םותלאמ לש רתויב־םיאנקה וידיסחמ״ ,ןלכלכו יטוקס גולואית .(1847—1780) םאמות ,םרטל׳צ

 לש יתד ךוניח :תחא הפורת אלא תוילאיצוסה תולקתה לכ ליבשב ךל ןיא ,ותעדל
 ,סותלאמל ץסולכואה־תיירואית תא ףפותלו־ףופתל — ןיבמ אוה ךכבו ,םידבועה תודמעמה

 .508 507 131 124 7מע — .(סקראמ) ״,םירמכדדסונב רסומדופיטמו תירצונ הרטע תרטועמ

 ,תמאב לודגה ,ידיחיה יסורה רפוסה אוה" .(1889—1828) ׳ץיבולירבג יאלוקינ ,יקסבשינר׳צ

 יפוסוליפ םזילאירטאמ לש המרה לע ,1888 תנש דעו םישימחה תונשמ ,דומעל ליכשהש
 ייחבש תולשחנה תמחמ ,היה לוכי אל :ןוכנ רתוי ,וא — ליכשה אלש אלא ...טלחומ
 - .(ןינל) ״.סלגנאו סקדאמ לש יטקלאידה םזילאירטאמה ידיל דע םמורתהל — היסור

 .9 ׳מע

 ,ךשנהדוה דגנכ יתיישעתה ןוהה ןעמל םחלנ ,ילגנא ןלכלכ .(1662—1578) סאמות רס ,רפפלאק

 .628 ׳מע — .ןוממל תיברה רעש תדרוה לע ץילמה

 היפוסוליפב .גרבסגינקב רוספורפ ,ינמרג טסילאידיאיףוסוליפ .(1804—1724) לאונמע ,טנאק
 חרזאה לש ותקוצמו ויוכיד ,םינוא־רסוח" — םקראמ רמואש יפכ — םיפקתשמ ולש
 והירה ,ונלכשב וגישהלריאש ,"ומצעלשכ םצעה" לע ולש הירואיתה תא ועבקב ".ינמרגה
 הרכה ידיל תוחפל וא ,םלועה תרכה ידיל עיגהל תורשפאב" —םויכ והומכ — רפוכ

 .22* ׳טע — .הרומכהו היפוסוליפה ןיב רשוג אוה ,(סלגנא) ״.הצממ



 תומשה חתפמ

 לש םיבושחה היגיצנמ ,ילגנא ןלכלכ .(1734 תמ ,17~ה האמה ףוסב דלונ) דרא׳ציר ,ןוליטנאק
 .507 456 ׳טע — .םיטארקויזיפה ץולח .תיסאלקה הלכלכה

 — .ינויצקאיר ,ילגנא יאנידמ .(1822—1769) טראויטס טרבור ,(03,81;16ע63,£]1) ףירלטסאק

 .352 ׳םע

 .293 ׳טע — .ודוהב ילגנא דיקפ .(1892—1824) ׳גרו׳ג רס ,לבפמק

 ;ודראקירל הטנדה־תרות לש הדגנתמ ,ינקירמא ןלכלכ .(1879—1793) סלרא׳צ .ה ,ייראק

 .619 604 462 174 ׳טע — .ןגמה־יסכמב — ךכ־רחא ,רחסמה־שפוחב לגוד היה הליחת

 ־באקרמה דגנ בתוכ היה .יקלטיא ןלכלכו םונורטסא .(1795—1720) ודלאניר ינאבו׳ג ,ילראק
 .269 ׳טע — .םיטסיליט

 ,הנושארה ותיכז חא ןייצמ סקראמ .ילגנא ףוסוליפו ןוירוטסיה .(1881—1785) סאמות ,ליילראק

 תילגנאה תורפסה לכ תא ןיטולחל תואכדמ ויה ...היתועפשהש ,ןמזב תונגרובה דגנ אציש"
 הזואיתופאה" תא ,םילעופה־דמעמ דגנ תינויצקאירה ותדמע תא הניג ,הז םע ,ךא ",תימשרה

 .206 ׳טע — .ולש ״םירוביגהדחדובע״ תאו ״םייניבה־ימיל

 .227 ׳טע — .םסרופמ ילגנא יאבצ אפורו גרוריכ .(1795—1720) .א רס ,ליילראק

 — .814 דע 768 תנשמ ימור רסיקו םיקנארפה ךלמ .(814—742 — לודגה) ןושארה לראק

 .601 ׳טע

 .609 ׳טע — .1556 דע 1519 תנשמ ינמרג רסיקו דרפס ךלמ .(1558—1500) ישימחה לראק

 .352 ׳טע — .1740 דע 1711 תנשמ ינמרג רסיק .(1740—1685) יששה לראק

 .598 ׳םע — .1660 דע 1654 תנשמ הידבש ךלמ .(1660—1622) ירישעה לראק

 .598 'טע — .1697 דע 1660דב הידבש ךלמ .(1697—1655) רשע־דחאה לראק

 .קיוונפ .וו רס ,םמאיליו האר .סמאיליו ,םראק ףוא םראק

 .564 ׳טע — .1796 דע 1762 תנשמ היסור תירסיק .(1796—1729) היינשה הנירתאק

 יתוכזל המחלמב םיטסיטרא׳צה לש םמדוק ,ילגנא טסיצילבופ .(1835—1763) םאיליו ,טבוק
 רתויב־לודגה יטילופה רפוסה" .טסילאגל ,םילמעה לש םבצמ רופישלו תיללכה הריחבה

 .625 623 596 235 ׳טע — .(סקראמ) ״.תאזה האמב הילגנא לש

 'תלוכסאמ ןלכלכו ןקיטילופ ,הילגנאב ידוה גירא לש ןתשרה .(1865—1804) דרא׳ציר ,ןרבוק

 .560 230 205 9 ׳טע — .ןגדה־יסכמ דגנ הגילה גיהנמ ,רטס׳צנאמ

 לאנויצאנרטניאה רבח ,רבונאהב עדונ םישנידוולחמל אפור .(1902—1828) גיוודול ,ןאמלגוק
 אלל ,דוסיה דע רשי" .םהיתופקשה לשו סלגנאו סקדאמ לש "בהלנ דיסח" .ןושארה
 עגונבש הדבועה ".ענכושמ :רקיעב בושחש המו — תימצע הברקהל לגוסמו העיתר

 םזיסקראמה תא ןיבהלמ ותוא הענמ — סלגנא רבדמ ךכ לעו — רסחב הקל הקיטקלאידל
 — .״לאטיפאקה״ לש ןושארה ךרכה ןעמל הלודג הלומעתדולועפ התפמ היה .תומילשב

 .654 653 21 7 42* ׳טע

 .136 ׳טע — .1866 דע 1850 תנשמ הינמור ךיסנ .(1873—1820)ןושארה ןאהוי רדנסכלא ,התק

 הטיש דסיימ ,םיילאיצוס םינוקיתב לגודו יגלב ןלכלכ .(1859—1783) טילופיה .ג .י ,סנילוק
 .637 573 505 ׳טע — ."ילאנויצאר םזילאיצוס״ לש תיטסיפוטוא

 .106 ׳טע — .הקירמא הלגמ ,הדילמ יקלטיא .(1506 דע 1451 וא—1446) ףלטסירפ ,סובמולוק

 'תוינידמ לש רתויב־ביקעה גיצנה ,יתפרצ יאנידמ .(1683—1619) טסיטפאב ןא׳ג ,רבלו ק

 .252 'טע — .״םזירבלוק״ ומש לע היורקה ,תיטסיליטנאקרמה הלכלכה

 .621 ׳םע — .יתפרצ רפוסו ילארביל יאנידמ .(1837—1782)לראש אוסגארפ, (001111:6) טנוק

 הבשחמךוויכ ,םזיביטיזופה דסיימ ,יתפרצ ףוסוליפ .(1857—1798) טסוגוא,(001*11:6) טנוק
 אל :התיה ותמסיס .19דד האמה לש תיטארקומד־תילארבילה תונגרובה ליבשב ינייפוא

 .272 ׳טע — !היצולובר אלו היצארוואטסר

 .םזילאירטאמל תצקמב ברקתה ,יתפרצ ףוסוליפ .(1780—1715) הד ונוב ןייטא ,קאיידנוק

 ,הנורחא הביסכ ,השוחתה ךותמ הרכה לכ הקיסמש ,תיטסילאוסנסה'תיפוסוליפה ותטיש

 .129 ׳טע — .תיטארקויזיפה הטישב לגוד היה הלכלכב .םזילאידיאה לא ותאיבה
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 תוחתפמו םירואיב

 ,םיטארקויזיפב ךמות היה ,ןקיטמיתמ ,יתפרצ ףוסוליפ ,(1794—1743) ןא׳ג יראמ ,הסוודנוק
 — .טסידנורי׳ג .תושונאה לש תלבגומ־יתלב תוחתפתה תויורשפא לע ותרות תא עימשה

 .507 ׳בע
 .308 ׳טע — .סדנהמו יאנב .(1626—1576) הד ןומולס ,םוק

 םינקיסאלקה־םינלכלכה לש דוסיה־ירוביח תא רואל איצוה .(1842—1771) ורטייפ ,ידוטסוק
 .533 299 124 75 73 36 ׳מע — .םיקלטיאה

 .252 ׳טע — .ינמרג ןקימיכ .(1892—1817) ץירומ ץנארפ ןאמרה ,פוק
 .484 122 ׳מע — .(1841 תנשמ ורוביח טטוצמ) ילגנא ןלכלכ .סאמות ,טברוק

 שרד .תפרצ לש םירחבנה־תיב ריצ ךכ־רחא ,לעופ .(1891—1808) םיתנא־דולק ,ןוברוק
 .401 'מע — .רעונה ליבשב ףיקמ יעוצקמ ךוניח

 -ןלכלכ ךכ־רחא ,רחוס .(1892—1813) וואטסוג ןא׳ג >(00טע06116-86מ6ט11) ליינס־לס־ווק
 .491 186 רפע — .תפרצב הובג דיקפו ינידמ,־

 ¬רדומה תילאיצוסה־הקיטסיטאטסה דסיימ ,יגלב ןקיטמיתמ .(1874—1796) .א רבמאל ,הלטק
 .264 ׳טע — .תינ

 תגרדל הימוטאנאה חא םירהש אוה ,עבטה־יעדמב יתפרצ רקוח .(1832—1769)׳זרוד ,הייוויק
 ןייפאמ ותרות תא * (המדאה לש תיאמקה הירוטסיהה) היגולוטנואילאפה ידסייממ ,עדמ
 יפל תינכפהמ התיה המדאה לש תוכפהמה לע הייוויק לש הירואיתה" :ןלהלכ סלגנא
 התוא תעבוק הדיחיה תיהולאה הריציה לש המוקמב .התוהמ יפל תינויצקאירו הלולימ
 יתוהמ ףונמל סנה־השעמ תא התשעש איה * םיפוכת הריצי־ישעמ לש תכרעמ הירואית

 .423 ׳טע — ״.עבטב

 .272 215 158 ׳טע — .ודראקיר תלוכסאמ ילגנא ןלכלכ .(1875—1823) טוילא ןו׳ג ,סנרייק
 .490 476 467 ׳טע — .סותלאמ לש ודיסח ,ילגנא ןלכלכ .(1850 ךרעב) ןו׳ג ,הבונזייק

 .328 ׳מע — .היטוקסב רהוסה־יתבו תשורחה־יתב לע חקפמ .(1862—1787) ןו׳ג רס ,דייסניק
 ־רורחש יורקש המב לגוד היה ,יסור יאנידמ .(1872—1788) ׳ץיבורטימיד לואפ ,בלסיק

 .190 ׳מע — .וב םיניינועמ ויה תולודג,ד־תוזוחאה־ילעבש ,רודהש — םירכיאה
 ¬וליפו יאנידמ ,הינמרגב טפשמ יניינעב החמומ .(1884—1802) ןופ ןאמרה סוילוי ,ןאומריק

 .436 ׳םע — .ףוס

 .304 ׳טע — .לוגעה םיגרואה־רונמ איצממ .ןסואלק
 הניימגלא" ימשרה ןותעה להנמ .(1854—1771) ןיוה לראק רפוסה לש םינודבספ .ןרולק

 .179 ׳טע — .םיילאטנמיטנס םירופיס רביח ,״גנוטייצ־םטאטש השיסיורפ
 .595 ׳טע — .ןוירוטסיהו ילגנא ןומגה .(1728—1660) טייוו ,(£6111161;) טנק

 .600 ׳טע — .ילגנא םונורגא .(1810—1737) לאנתנ , (£6111;) טנק

 ,תיטארקויזיפה הרותה דסיימ ,יתפרצ אפור .(1774—1694) האוסנארפ,(() 116311117) יינק
 -ךילהת תא קר אל ראית ולש תמסרופמה , (1^1)163,11600110מ11<ךן16) ״תילכלכה הלבט״ב
 שילשב" הז רבד .ותומילשב יתרבחה ןוהה לש םג אלא ,דיחיה ןוהה לש היצקודורפרה
 ,קפס אלל ,שמיש, ...תינידמה הלכלכה לש תודליה תפוקתב ,18דד האמה לש ןושארה
 — .(סקראמ)״.הנובשח לע ףוקזל הכ דע הלכי תינידמה הלכלכהש ,רתויב־תינואגה האצמאה

 .507 456 261 88 9 ׳טע .
 לש ודימלת ,ינוי ןוירוטסיהו דקפמ .(העודי־יתלב ותומ תנש ;ס״הנפל 430 דלונ) ןופונסק

 .301 ׳טע — ,סטארקוס
 -רחא !הילגנאב תיחרזאה הכפהמה גיהנמ ,ילגנא יאנידמ .(1658—1599) רבילוא ,לווונוהק

 .618 597 595 ׳טע — .1658 דע 1653 תנשמ תילגנאה הקילבופרה לש הנידמה-שאר דכ

 .654 ׳מע — .(םקראמ) ״,ינמרג ייס״ ,ינמרג ינידמ־ןלכלכ .(1870—1792) דירנייה לראק ,ואר
 — .םילעופה-תולחמ תא דמלו־רקח דוהיב ,יקלטיא אפור .(1714—1633)ינידראנרב ,יניצאונאר

 .297 ׳טע
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 תומשה התפמ

 אוה דמיע תירוטסיה הניחבמ .ילגנא ןלכלכו ףוסוליפ .(1871—1800) ׳גרו׳ג רס ,ייזטאו
 ,הזירכמו תדמוע ,העציבש חותינה דוסי לע ,הפוג תינידמה הלכלכה הב" ,הדוקנ התואב
 ,טלחומ ירוטסיה יאנת סניא — ןוהה םג ןאכמו ,רוצייה לש תיטסילאטיפאקה הרוצה יכ
 איצויש ,הקיפסמ הדימב חותינב םדקתה אל ייזמאר ,ךא .רוצייה ליבשב ,'ירקמ, קר אלא

 .520 466 421 258 134 131 ,םע — .(סקראמ) ״.תונקסמה תא ןאכמ
 .ןימינב ,ןוספמות האר — דרופזנאר

 .598 483 ׳מע — .ילארביל ילגנא יאנידמ .(1878—1792) ןו׳ג דרול ,ל־סאר
 ׳מע — .הואי לשומ ,ילגנא תובשומ־דיקפ .(1826—1781) דרופמאטס סאמות רמ ,סלפאו

293 621. 
 369 243 329 324 308 217 ׳םע — .הילגנאב תשורחה-יתב לע חקפמ .רדנסכלא ,וויירגדר

375 460. 
 השדחה״תוילותאקה דיסח ,יתפרצ .יאנידמו ןוירוטסיה .(1874—1802) ןטסלס רייפ ,ןרוואל־ור

 .613 ׳מע — .ןשי־חסונ תוילותאקל המילש הבושתב רזח ףוסל .השיב־חסונ
 .200 ׳מע — .ילותאק רמוכ .יראמ יפ ,ראק־יד־ראור

 .242 ׳מע — .םסרופמ ידנאלוה רייצ .(1640—1577) לואפ רטיפ ,סנבור
 .595 7מע — .ילגנא ןוירוטסיה .(1860—1803) ׳גרו׳ג רס ,סטרבור

 .גוגאמד תקזחב ףדרנ ,םיריעצהיםיגאילגהה ןמ ,ינמרג רפוס .(1880—1802) דלונרא ,זוגור
 בר ןמז רבע אל .(1844) ״רכיבדהאי השיזצנארפ־שטיוד׳, תא איצוה םקראמ םע דחי
 — .קראמסיב לש ודיסחכ וכרד תא םייס ינגרובריעז ןכפהמ ותוא .ונממ דרפנ סקראמו

 .123 62 18* ׳מע
 הלוכסאה לש םיירקיעה היגיצנמ ,ילארביל ילגנא ןלכלכ .(1890—1823) םמיי׳ג ,סר׳גור
 ־שפוח תגלפמ לש ילכלכ־יאנידמו ןקיטרואית .תילגנאה תינידמהדולכלכה לש תירוטסיהה

 .619 597 560 556 ׳מע — .רחסמה
 לע ןגה ,ןותמ ילארביל ,יגלב יאנידמ .(1885—1800) רוטאל לדאש,(נג0£1©1־) ך ׳גוד

 .225 ׳מע — .תיתקוחה היכראבומה
 הירואיתה .הרדתאקה־לש־טסילאיצוס .ינמרג ןלכלכ .(1875—1805) לראק ,בוצגאי־סוטרבדור
 .ןרמופב הזוחא־לעבכ אפוגדלש ילאיצוסה ובצמ תא תפקשמ תיעקרקה הטנרה רבדב ולש
 תא איטחמ אוה ךא ...תוילוגסה ויתורוצמ ךרעה־ףדוע לדבנש ,רעשמ" סוטרבדור
 ,תיעקרקה הטנרה לש ,תמיוסמ העפות לש הרבסהב אוה קוסע הליחתמש םושמ ,הרטמה
 רזוח" תימואלה הסנכהה לש הירואיתב .(סקראמ) ".ילכלכה קוחה לש ויוליגב אלו
 ותודרפתה רבדב] תידוסיה ותאיגש תוברל ,תימס םדא לש ותרות לע םצעב סוטדבדור

 .436 33* ׳מע — .(ןיבל) ".[ךרע־ףדועלו הדובע־רכשל ררעה לש
 .14 'מע — ״לאטיפאקה״ לש ןושארה ךרכה תא תיתפרצל םגרית .ד ,יור

 ־תונגרובה לש רתויב־קהבומה ןקיטרואיתה ,יתפרצ רפוס .(1778—1712) קא׳ז ןא׳ז ,וסור
 תואידיאל ספתנ ומצע אוהש םע .הלודגה תיתפרצה הכפהמה ינפל תינכפהמה הריעזה
 ־ץירעמ אוה .הבש םזילאנויצארה דגנ ,תאז לכב ,הנופ אוה ןמזברב ירה ,הלכשהה לש
 ותעדל ,הליבומ היצאזיליביצה תוחתפתה .ינושארה ןויוושה לש יעבטה בצמה תא ראפמו
 םושמ אקודו ,תיטולוסבאה היכראנומה ידיל — ןויוושה־יא לש הנוילעה הגרדל .ר לש
 ולצא תשמשמ הניא וזו ;תיתרבחה הנמאה לש שדחה ןויוושה ידיל איה הליבומ ךכ
 ־יסחי םה תילאמרופ הניחבמש ,יטסילאטיפאקה תורוחסה־רוציי לש םיסחיל יוטיב אלא
 םייגוגדפה ויבתכ .םיצירעה תא חוכב שרגל םעה לש ותוכז תא ססבמ אוה .הזוח
 וב ואר ,רייפסבור ןוגכ ,םיניבוקעיה .ורוד־ינב לע הלודג העפשה ועיפשה םייטילופהו

 .616 ׳טע — .ינויעה םצולח־םמדוק תא

 הנוילעדזמכח" אלמ .יקלטיא יאנידמו יראגלוו ןלכלכ .(1848—1787) י׳גיאול ינירגלפ ,יסור
 .470 140 ׳מע — .(סקראמ) ״.תברברתמ תונטפטפו

 הרוצ" תיראגלווה־הלכלכה תלבקמ וב .ינמרג יראגלוו־ןלכלכ .(1894—1817) םלהליו ,רשור
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 תוחתפמו םירואיב

 לכב תטקלמ איה הנובתבש־תוניתמבו ,תירוטסיה ךרדב התכאלמ השועה ,תילארוטפורפ
 ןאכ אהתש דבלבו ,תודירומ ןניאו תולעמ ןניא תוריתס !הלועמהו־בוטה תא םוקמ
 ,תינידמה הלכלכה לגעמש רחאל אלא תועיפומ ןניא הז גוסמ תודובעש ןריכמו ...תומילש

 ".עדמ ותואל רבק־תבצמ ןמזבדב תושמשמ ןהש ירה — ופוסל עיגה ,עדמ תקזחב
 .654 653 505 298 264 213 183 173 166 129 75 ,טע — .(0קראמ)

 .202 ,מע — /גרו׳ג ,דיו
 .318 ׳מע — .לושיחה־תנוכמ תא איצמה ,ןוטלובב ןתשרח .רדייר

 תא תמאב רשאמו־הדומש ,ילגנא ינידמ־ןלכלכ .(1825 תנשב ךרעב בתכ) יסריפ ,ןוטטנווייר
 ¬יטקודורפה תאלעה יכ ,חיכומ אוה ןכו ;תירוטסיה העיבק עבקנ אוהש ,ןוהה לש ויפוא

 .421 353 ׳מע — .םירחא לש םרשוע תא ,רמולכ ,ןוהה תא הברמ הדובעה לש תויב
 .599 ׳מע — .ילגנא עבט־רקוח .(1786—1711) םאמות ,טייר

 .298 ׳טע — .עבטה־יעדמב יראלופופ רפוסו ינמרג אפור .(1815—1836) דראודא ,ךייר

 םידיקפה־שאר ,יתפרצ ןוירוטסיהו טסיצילבופ .(1868—1801) הילא,(116^113,011;) ונר
 .191 ׳מע — .1848 תנש לש הכפהמה ירחא םיפסכהו םינפה ינוירטסינימב

 .206 205 ׳טע — .ילגנא ןקינייגיה .(1896—1828) דרואוו ןימינב רס ,ןוסדרא׳ציר
 .תיסאלקה הלכלכה לש ןורחאה לודגה גיצנה ,ילגנא ןלכלכ .(1823—1772) דוד ,ודראקיר
 ןתיל ...עדמה תא חירכמ אוה" הנהו ,הדובעה־ןמז ידי־לע ךרעה תעיבקמ אצוי ודראקיר '
 לש העפותה־תורוצ תא קר ףקשמו־רזוחש הז ,עדמה המכ דע ...ןובשחו־ןיד ומצעל
 דסוימ וילעש ,םיסב ותואל ללכב םימיאתמ — ןפוג תועפות ןתוא םג ןכו ,ךילהתה

 ,אופיא ,ןאכ ...תינגרובה הרבחה לש תיתימאה היגולויזיפה תדסוימ ,ימינפה רשקה
 ודראקיר ירה" ךכל רשקבו ".עדמה ליבשב ודראקיר לש הלודגה תירוטסיהה ותובישח
 ימינפה דוגינב הלגתמ אוהש יפכ — תודמעמה לש ילכלכה דוגינה תא ףשוחש אוה
 קבאמה הלכלכב םיפשחנו י םיספתנ ,אופיא ,ןאכמו ;יוטיב ידיל ואיבמו — םהיניבש

 תא ודראקיר ןיבה אל ,ךא .(סקראמ) ".םהיתודוסי ישרשב תוחתפתהה־ךילהתו ירוטסיהה
 — .יחצנכ רוציי־ןפוא ותוא ספות אוהו ,יטסילאטיפאקה רוצייה־ןפוא לש ירוטסיהה יפואה

 424 417 360 354 334 321 317 250 184 164 151 135 116 100 69 65 63 52 45 10 8 ׳מע
428 430 433 439 463 471 484 493 499 505 520 627 659. 

 דוגיא" לש גיהנמ .םינושארה םיראטלורפה םיטסינומוקה ןמ .(1870׳—1813) לראק ,רפאש
 ,יעוצקמ ןכפהמ לש תפומל־תומדה היה" ."םיטסינומוקה דוגיא" לש ךכ־רחאו ,"םירשיה
 ךכ לע הדוהו ויתוגגשב ךכ־רחא ריכמ היה דימת ...םישולשה תונשב דיקפת אלימש הז

 — תינמרגה םילעופה־תעונת לש הסוסיבל השעש המו ,המילש תוישיא היה .יבמופב
 םע דהי ,דמוע אוה םיטסינומוקה־דוגיא לש ותוגלפתה םע .(סלגנא) ".חכשיי אלו ראשיי
 םקראמ תלהנהב יזכרמה ןוטלשה לש בורה דגנ "תילאמשה" היצקארפה שארב ,ךיליוו
 הדוהו ...תיעראה ותועט לע דמע ןלקב [םיטסינומוקה] טפשמ םויס םע דימ" ;םלגנאו

 .41* ׳מע — .(םקראמ) ״.ךכ לע

 ,424 ׳מע — .ינד ןקינאטוב .(1853—1787) םיקאוי ,(8011011■^) ואוש
 — .ידנומסיס לש ודימלת .ןלכלכו יצייווש יאנידמ .(1869—1797) הזילא ינוטנא ,הילוברש

 .480 150 147 ׳מע
 "הינמרג ילעופ לש תיללכה הדוגאה" גיהנמ .(1875—1833) ןופ טסיטפאב ןאהוי ,רצייווש
 העונת תושעל הצר הינמרג ילעופ לש תידמעמה העונתה ןמ .לאסאל לש ותומ ירחא
 — ,(םקראמ) ״,יתוכלמ יסורפ טארקומדלאיצוס״ ,קראמסיב תוינידמ לש הגיצנ .תיתתיכ

 .660 ׳טע

 .200 ׳מע — .יתפרצ ןקימיכ .(1879—1793) םנופלא טסיטפאב ןא׳ג ,היילאווש
 היצקאירה י״ע ףדרנש ,ילאקידאר טארקומד ,ינמרג טסיצילבופ .(1860—1797) םלהליו ץלוש

 .303 ׳טע — .ךיריצב יטרפ טנצודכ עקתשנש דע ,גרבמטריוובו ןסהב
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 ,םייפותיש תודסומב לגוד ,ינגרוב ןלכלכ .(1883—1808) ןאמרה ץנארפ ,שטילד־הצלוש
 תרזעב הצר .1848 תבשב ןויראטלורפה לש ויתולועפ ידי־לע עזעוזמ .ןותמ לארביל
 רוציל — הז ךרדבו ,םיראטלודפל םינמואה לש םתכיפה דעב עונמל םייפותישה ויתודסומ
 היצקאירהד־ופוקתב הבורמ ההלצה ול העדונ .ןויראטלורפה דגב תונגרובל ילאיצוס ןעשמ

 .3 ׳מע — .לאסאל ודגנ אצי 60־ה תובשב .1848 ירחא
 .335 ׳מע — .ינמרג ררושמ .(1821—1748) ןזור ,ןאיטסירק ,גרבלוטש

 147 141 ׳מע — .תימס .א דגנ סומלופ להנמ ,יסור ןלכלכ .(1835—1766) דירבייה ,ךרוטש
287 295 485 533. 

 .הניווב ךכ־רחא ,ליקב רוספורפ ,ינמרג ןלכלכו ןוירוטסיה .(1890—1815) ןופ ץנרול ,ןייטש
 המכ תופטועמ ,ץעכ תושימג־יתלב [תוילוח שולש םייונב םיטפשמ] תוימוטוכירטב"
 " רתויבדכישודנה םירבדה תא הבשחמ־אלל ןייטש [ךרוע] לגהדזסוב תוירוגטאק

 .24* ׳מע — .(םקראמ)
 .ילשא האר — ןזור ,ירבסטפייש

 ־אידה לש ריהזמ גיצנכ ותוא ןייצמ סלגבא .(1677—1632 — הד סוטקידנב) ךורב ,התניפש
 יירקבממ .ישיאה הריחבה־שפוחב רפוכ היה .טסיאיתנאפ .השדחה היפוסוליפב הקיטקל

 .490 13 ׳מע — .םינושארה ך״נתה
 תא בתכ .הילגנא לש םיגרוטאמארדהו םיררושמה לודג .(1616—1564) םאיליו ,ריפסקש
 ןיינקל ילאדואיפה יעקרקה ןיינקה תכיפה םע ,הלועה הרוטקאפובאמה תפוקתב וירוביח
 הכרעה והוכירעה סלגנאו םקראמ .הילגנא לש תירחסמה התלודג תישאר תעל ,ינגרוב

 .401 107 ׳מע — .רתויבדדלועמ

 המחלמה רמג ירחא ,ילגנא רפוס .(1814—1753 — דרופמאר ףוא טבואק)ןימינב רס ,ןוספזנות
 — ."םיינעה־יתב" דוסיב עדונ .היראוואבב הנידמה תורישל רבע הקירמאו הילגנא ןיב

 .494 ׳מע
 ־קהבומה יעדמה גיצנה ,ןא1א לש ודיסח ,ילגנא ןלכלכ .(1833—1785 ךרעב) םאיליו ,ןוספמות

 .296 ׳מע — .ןא1א־חסונ םזינומוקה לש רתויב
 העיתר־אלל גיצנ ,יתפרצ ןוירוטסיהו יאנידמ .(1877—1797) ףלודא יאול,(׳1וב161י8) ריית
 תולבב לש ןואג" .סיראפ לש הנומוקה יניילתמ ,תונגרובה לש םיידמעמה םיניינעל
 רשועל ותואתב קר ביקע" ",הדיגבבו רקשדועובשב זואוטריוו ,הנידמ יקסעב הנטק

 .589 363 26* ׳מע — .(סקראמ) ״,ותוא םירציימה הלאל ותאנשבו
 — עדונה ורוביח ;יתפרצ ןוירוטסיה־רפוס .(1856—1795) ןטסוגוא ייריית
 יחרכה ןוויכ ותוא לש םירוביחה דומיל יכ ןייצ סקראמ ."תפרצ תודלות לע תורגא" רשע

 .26* ׳מע — .תינגרובה הרבחה לש העונתה־יקוח תרכהל
 לש םינזורהו םיכיסנה לצא ,ןוסנאסבב רצחה־שאר .הד קאד ,(׳11101*^1886) םרות

 .615 ׳מע — .דנוגרוב
 ׳מע — .לימ טראויטס ןו׳ג ידיסחמ ,ילגנא ןלכלכ .(1880—1813) םאמות םאיליו ,ןוטנרות

138 218. 
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 ןתינ ףיקמ םיניינע־חתפמ .רתויב־םיבושחה םיכרעה תא קר ללוכ חתפמה

 םיסחייתמ * ןמיסב םידומע ירפסמ .תירוקמה האצוהה לש ׳ג דרכ ילושב
 .תופסותל — 639־מ הלעמלש םירפסמ .ןינל תאמ אובמל

 .יתיישעת םיאולימ־ליה ׳ר — הלטבא

 .ךליאו 612 528 459 39* ׳טע — תויעוצקמ תודוגא

 .׳יאו 599 '09 — תליזנ ,הדעה־תמדא
 .׳יאו 378 301 285 275 263 ׳םע — (הכאלמ) תונמוא

 .653 'יאו 161 159 ׳יאו 34 ׳מע — תורוחסב תגצוימה הדובעה לש לופכ־יפוא

 'יאו 475 422 419 273 ׳יאו 158 ׳יאו 135 29 ׳יאו 4 ׳מע — יטסילאטיפאק רוציי־ןפוא
 .620 ׳יאו 590

 .םינמואה־ידוגיא תטיש ׳ר — םינמוא־ידוגיא

 .591 ׳מע — הילטיא

 .׳יאו 618 ׳יאו 592 ׳יאו 415 ׳יאו 114 38* ׳יאו 34* ׳טע — (םירכיא) תורכיא
 .׳יאו 434 ׳יאו 430 427 ׳םע — הדובעה תויביסנטניא

 .׳יאו 455 ׳יאו 335 'טע — הדובעה לש היצאקיפיסנטניא
 .649 246 19* ׳טע — (ןושאר לאנויצאנרטניא) ימואלניבה םילעופה־דוגיא

 .588—576 ׳טע — דנאלריא

 .620 591—590 187 ׳טע — לש הדיקפת ,תומילא

 .402 ׳יאו 358 304 285 ׳םע — תואצמא

 .257 ׳יאו 162 ׳יאו 145 ׳טע — הדובע־יעצמא

 .358 ׳טע — םילעופב ןוהה לש ותמחלמ יעצמא

 .165 ׳יאו 145 ׳טע — רוציי־יעצמא

 .96 ׳יאו 84 ׳מע — רוזהמ־יעצמא

 .׳יאו 109 ׳טע — םולשת־יעצמא
 /יאו 79 ׳טע — םיריהמל הדימ־תמא

 .םיתימצ־תדובע ׳ר — הירגנא

 .׳יאו 534 ׳טע — הילגנא

 .92 ׳טע — תילכלכ הקיטגולופא

 .451 ׳יאו 242 216 203—199 ׳יאו 141 ׳טע — (־תדובע) הייפא

 .טנלאויוקא תרוצ ׳ר — טנלאויוקא

 .לושינ ׳ר — היצאירפורפסקא

 .׳יאו 551 40* '09 — תילעופ היטארקוטסירא
 .׳יאו 623 ׳יאו 516 ׳יאו 113 ׳טע — יארשא

 .׳יאו 486 'טע — לש הדיקפת ,תונגרוב
 .390 ,יאו 344 309 '09 — חשורח־תיב

 .613 406 392 229 ׳יאו 226 ׳םע — םירחבנה־תיב

 .624 ׳טע — ״םיימואל״ םיקנב

 .׳יאו 624 67 ׳טע — תואקנב
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 .619 252 233 229 ׳יאו 218 186 148 ׳יאו 124 44 ׳טע — ןוה־לעב
 .619 ׳םע — יתיישעת ןוה־לעב

 .׳יאו 395 ׳םע — תשורחה־יתב יקוחב תואירב־יפיעס ,תואירב

 .93 84 ׳םע — הרוחסה לוגלג

 .׳יאו 649 ׳יאו 628 482 ׳יאו 480 252 58—39 ׳יאו 13 42- 37״ ׳יאו 22* ׳בע — הקיטקלאיד
 /יאו 563 ׳יאו 559 ׳יאו 549 ׳יאו 542 204 ׳םע — םילעופה לש רוידה יאנת ,רויד

 .׳יאו 629 401 43*—37* ׳םע — ןויראטלורפה לש הרוטאטקיד
 .׳יאו 521 ׳יאו 354 ׳טע — תולד

 .493 ׳םע — (ךרעה־ףדוע רעש םג ׳ר) לוצינה תגרד
 .511 304 ׳יאו 65 ׳םע — תד

 .448 330 214 ׳םע — הדובעה־םוי תבראה
 .׳יאו 636 587 ׳יאו 581 474—472 ׳םע — (היצארגימא) הריגה

 .632 ׳יאו 464 397 ׳יאו 269 ׳יאו 251 135 ׳יאו 125 ׳יאו 11 30* ׳םע — ןוה
 .658 502 ׳םע — ביצי ןוה

 .519 ׳יאו 512 ׳יאו 503 ׳יאו 269 257 ׳יאו 169 168 ׳יאו 160 30* ׳םע — עובק ןוה
 .519 513 ׳יאו 503 ׳יאו 249 247 167 ׳יאו 160 30* ׳םע — הנתשמ ןוה

 .׳יאו 656 502 ׳םע — רזוח־ןוה
 .658 ׳םע — (תיבר־אשונ ןוה) םיחןר־אשונ ןוה
 .657 619 421 293 126 119 ׳םע — םירחוס ןוה

 .658 ׳םע — יביטקודורפ ןוה
 .619 420 ׳יאו 133 126 119 ׳יאו 104 ׳םע — ךשנ־ןוה

 .םיטידול ׳ר — תונוכמ־יסרוה
 .630 ׳םע — הרבהה

 .׳יאו 531 ׳םע — תולדלדיה
 .׳יאו 486 483 466 ׳םע — (עבק־תסנכה) הסנכה

 .646 ׳יאו 503 ׳יאו 493 ׳יאו 489 ׳יאו 485 ׳יאו 476 466 ׳יאו 31* ׳םע — ןוהה־רבצה
 .׳יאו 589 ׳יאו 531 513 'םע — ינושאר רבצה

 .656 ׳םע — ןוהה לש (בוביסה־תמלשה) הפקה
 .׳יאו 518 ׳יאו 512 504 ׳םע — ןוהה לש ינאגרוא בכרה

 .503 ׳םע — ןוהה לש םיכרעה־בכרה
 .׳יאו 511 ׳יאו 503 ׳םע — ןוהה לש ינכט בכרה

 .629 ׳יאו 519 ׳יאו 575 ׳םע — ןוהה זכרה
 .׳יאו 656 516 514 494 450 403 258 ׳םע — תולחתה

 .׳יאו 106 ׳יאו 101 ׳יאו 79 ׳יאו 77 73 57 ׳םע — בהז
 188 135 109 ׳יאו 67 ׳םע ■ (קיתעה םלועב תודמעמה־תמחלמו רוצייה־ןפוא) קיתעה ןמז(ה)

 .374 ׳יאו 299 273
 .259 173 ׳יאו 156־7 ׳יאו 151 ׳יאו 32 ׳םע — תיתרבח הניחבמ יחרכהה ,הדובע־ןמז

 .530 ׳םע — תונז

 .׳יאו 143 ׳יאו 71 64 ׳מע — תיאמק הרבח
 .׳יאו 516 273 252 ׳מע — תוינמ־לש־תורבח

 .612—607 ׳יאו 456 ׳יאו 219 ׳מע — (םידבועה תונקת) םילעופה־יקוח
 .׳יאו 532 325 142 ׳יאו 135 ׳מע — הדובע־הזוח
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 .614 587 ׳טע — םירכוח
 .657 ׳יאו 147 144 ׳טע — םלג־רמוח

 .יתיישעת םיאולימ־ליח ׳ר —י הדובע־רסוח
 .443*4 142 22* ׳טע — שפוח

 .230 228 142 91 50 ׳םע — רחסמה־שפוה
 .301 ׳מע — תוילושה־יקדח

 /יאו 526 ׳יאו 523 ׳יאו 506 ׳יאו 503 ׳מע — יטסילאטיפאקה רכשה־קוה
 .660—659 ׳טע — ךרעה־קוח

 /יאו 530 ׳יאו 520 12 ׳מע — יטסילאטיפאקה ןיסולכואה־קוח
 /יאו 531 ׳יאו 528 ׳יאו 526 518 401 'יאו 31* ׳מע — יתיישעת םיאולימ־ליח

 .402 398 33* ׳מע — דיתעל ךוניח
 .׳יאו 327 ׳מע — תשורחה־יתב־יקוחב — *יפיעס ,ךוניח

 /יאו 290 287 'יאו 275 ׳יאו 86 ׳יאו 34 ׳מע — הדובעה־תקולח
 .׳יאו 287 ׳יאו 9171 ׳מע — םירצות־לש ןיפילח

 .380 336 317 266 'טע — -רוצייה־יעצמאב שומישה יבגל תונוכסח
 /יאו 614 572 559 ׳יאו 556 496 ׳יאו 421 ׳יאו 415 'יאו 307 'יאו 146 145 34* ׳טע — תואלקח

 .660—659 512—511 ׳יאו 498 'יאו 422 421 418 316 146 'יאו 143 ׳טע — עבטה־יאנת ,עבט
 .489 'יאו 401 ׳יאו 431 ׳יאו 399 392 304 ׳מע — היגולונכט

 .516 ׳טע — טסורט
 .׳יאו 387 ׳יאו 374 275 ׳יאד 216 ׳טע — ־תיישעת ,ליטסקט

 .416 33* ׳טע — דלוהו תחופה המדאה־לובי לש ״קוח״ ,עקרקה־לובי
 .׳יאו 646 448 435—426 ׳יאד 330 ׳יאד 225 ׳יאו 214 ׳יאו 184 ׳טע — הדובע־םוי

 .646 ׳יאו 230 ׳טע — תועש 10 ןב הדובע־םוי
 .'יאו 245 ׳טע — תדעש 8 ןב הדמע־םדי

 .246—218 ׳יאו 187 ׳טע — ןיקת הדובע־םוי
 .442 325 69 'טע — תורוהסה־רוציי לש םייטפשמ םיסחי

 .366 ׳טע — תורתומ־לש־רוציי
 .היצקודורפר ׳ר — רזוח־רוציי

 .475 137 92 ׳יאו 62 34 'טע — טושפ תורוחס־רוציי
 .׳יאו 588 420 273 109 68 ׳יאד 63 ׳טע — םייניבה־ימי

 .658 485 ׳טע — םיריחטהדולדוסי
 .451 448 'טע — (תופסונ תועש) ןמז־רותי

 ׳יאו 427־8 287 256 ׳יאו 169 ׳יאו 155 149 ׳יאו 138 135 42 30* 28* ׳טע — ,דדובעדזוב
 .644 ׳יאו 431

 478 432 'יאו 430 427 424 ׳יאו 257 ׳יאו 33 ׳טע — הדובע לש (ינרצי) יביטקודורפ חוכ
 .׳יאו 479

 .׳יאו 549 412 364 ׳טע — םירוכ
 .520 'יאו 505 'יאו 501 'יאו 498 489 483 445 441 419 250 ׳יאו 8 ־'םע — תיסאלק הלכלכ

 .643 630 299 67 ׳יאו 65 ׳טע — תוידוגטאק םג 'ר — תינידמ הלכלכ
 .533 'יאו 490 442־3 440 'יאו 250 67 10 ׳טע — (תיצראה־םע) תיראגלוו הלכלכ

 /יאו 247 ׳טע — דרעה־ףדוע תומכ

 .352 'טע — ־תועונת ,םיטידול
 .241 ׳טע — ןוביל
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 .42* 20* ׳מע — יטקלאיד םזילאידטאמ
 /יאד 625 ׳יאר 423 304 243:67 ׳יאל 24* ׳מע — ירוטסיה םחלאירטאמ

 .304 ׳םע — עבטה־יעדמבש טשפומ םזילאירטאמ
 .386 ׳יאו 383 ׳יאו 295 ׳יאו 274 241 ׳טע — חרוטקאפונאמ

 .279 ׳טע — תינאגרוא חרוטקאפונאמ
 .279 ׳מע — תינגורטה הרוטקאפונאמ
 .471 ׳יאו 37* ׳מע — תינגרוב הנידמ
 .497 304 292 279 'טע — עבטה־יעדמ

 .598 ׳מע — תילגנא הכפהמ
 .׳יאו 615 606—592 ׳מע — תיאלקח(ה) הכפהמ(ה)

 .490 ׳טע — (1830־) ילוייתכפהמ
 .245 40* ׳מע — (1848) ראורבפ תכפהמ

 .׳יאו 629:490 414 401 231 21 10 41* 38* ׳מע — תיראטלורפ הכפהמ
 .׳יאו. 613 73 ׳יאו 26* ׳מע — (1789/94) תיתפרצ הכפהמ

 /יאו 304 ׳טע — תיתיישעת הכפהמ
 ,'יאו 95 ׳מע — ןוממה לש בוביסה תוריהמ

 /יאו 622 516 333 ׳טע — ןילופונומ
 .תובשומה תטיש ׳ר — תובשומ

 .128 92 'יאו 90 76 ׳מע — תורוח0~ר:זהמ
 .657 'יאו 134 ׳יאו 82 ׳יאו 79 77 58 ׳טע — (ךרעה ןמ ריחמה תייטס .ריחמה תרוצ) ריחמ

 .657 651 ׳יאו 488 176 55 32* ׳מע — רוצייהידיחמ
 /יאו 493 448 432 140 ׳טע — (וכרעל תחתמ ותדרוה) הדובעה־חוכ לש ריחמ(ה)

 .651 'יאו 447 'יאו 445 ׳יאו 441 ׳מע — הדובעה־ריחמ
 .657 ׳יאו 655 651 ׳מע — ןרקה־דיחמ

 .383 239 ׳מע — תויעוצקמ תולחמ
 .הרוחסה לוגלג ׳ר — הזלפרומאטמ

 /יאו 101 'טע — עבטמ
 /יאו 102 ׳מע — הטורפי־עבטמ

 .115 101 ׳טע — (ףסכ וא בהז לש) םיליטמ
 .76 'טע — םיכרעה־תדימ

 .388 ׳טע — הריפתהיתנוכמ
 .תובוכמ־ןונגנמ 'ר — תונוכמ

 .519 ׳יאו 495 413—407 146 ׳טע — תורכמ
 .תונמוא ׳ר — הכאלמ

 /יאו 374 246 'טע — תינקירמאה'םיחרזאהדומחלמ
 .41* ׳טע — םירכיאהדומחלמ

 .244 ׳מע — םילעופהידמעמו םיטסילאטיפאקה־דמעמ ןיב םיחרזאה־תמחלמ
 .539 230 219 110 ׳יאו 8 ׳יאו 38* ׳יאו 26* ׳טע — תודמעמהיתמחלמ

 .׳יאו 109 'יאו 101 ׳יאו 92 76 ׳יאו 72 62 'יאו 56 40 'יאו 28* ׳טע — ןוממ
 .׳יאו 103 ׳טע — ריינךוממ

 .113 'טע — יארשאלךוממ
 /יאו 81 ׳טע — בושיחלדוממ

 /יאו 115 ׳טע — ימלוע־ןוממ
 ׳יאו 335 ׳יאו 333 ׳יאו 320 ׳יאו 316 'יאו 309 ׳יאו 302 ׳יאו 284 ׳טע — תונוכמךובגנמ

 .׳יאו 379 374—370 ׳יאו 367 ׳יאו 360 360—351 ׳יאל 344
 .624 428 291 ׳יאו 114 ׳טע — םיסמ

 .548 461 314 ׳יאו 203 ׳טע — לזרברחוליסמ
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 .תואקנב ׳ר — םיקנבהרתכרעמ
 /יאו 412 407 227 ׳יאו 191 ׳מע — תשודחהייתב יחקפמ

 .221 ׳מע — (1848) ינויידדמ
 .תיטסיליטנאקרמ(ה) הטיש(,ד) ׳ד — םזיליטנאקרמ

 /יאו 551 'יאו 528 ׳יאו 521 510 447 372 193 112 91 ׳מע — םירבשמ
 /יאו 111 ׳מע — ינוממ רבשמ

 /יאו 64 ׳מע — ילאכראירטאפ סירכיא-קשמ
 .תורמשמה תטיש ׳ר — תרמשמ

 .530 ׳יאו 402 287 64 37*—36* ׳מע — החפשמ
 .245 'מע — ינכפהמ ד1תמ

 .614 107 ׳יאו 101 ׳יאו 73 ׳מע — (בהז םג ׳ר) תורקי תוכתמ

 .144 ׳מע — (הדובעה־רמוח) הדובעהי־אשונ
 .628 ׳יאו 195 ׳יאו 169 ׳מע — לוצינ

 .630—629 32* ׳מע — םילשנמה לושינ
 .464 442 266 258 12 3 27* ׳מע — ילכלכ חותינ

 .205 ׳מע — תוחפנ

 .629 525 435—434 414 65 ׳יא1 36* ׳מע — םזילאיצוס
 .482 71 56 <מע — ינגרובדיעז םזילאיצוס

 /יאו 86 85 ׳יאו 58 51 34 33 29 ׳מע — הרוחס
 .289 5 ׳מע — הקיטסיטאטס
 .101 ׳מע — ןוממה־בוביס
 .168 154 ׳מע — תורספס

 .׳יאו 602 ׳םע — היטוקס

 .367 ׳מע — םיינרדומ תיב־ידבע
 .444 365 273 234 215 210 173 73 ׳מע — תויבע

 .161 60 'יאו 41 ׳יאו 34 ׳יאו 31 ׳מע — תטשפומ הדובע
 /יאו 161 148 ׳יאו 143 ׳יאו 34 ׳מע — תישממ הדובע

 .263 37 ׳מע — תעצוממ הדובע
 .322 ׳יאו 204 'מע — םישנ תדובע

 .443 'יאו 188 ׳מע — םיתימצ תדובע
 .617 402 386 ׳יאו 382 379 ׳מע — (תיב־תדובע) תיתיבדודובע

 .649 625 459 406—402 330 323 233 ׳יאו 220 ׳יאו 194 ׳מע — םידלי תדובע
 .626 ׳יאו 206 'מע — הלילדודובע

 /יאו 173 ׳מע — תיחרכהדהובע
 .146 'מע — (תינרצי) תיביטקודורפ הדובע

 /יאו 159 37 ׳מע — םיחמומ^תדובע
 /יאו 548 393 ׳יאו 205 ׳מע — תיתנוע הדובע

 644 ׳יאו 464 426 419 270 ׳יאו 247 150 ׳יאו 130 128 123 31*—29* ׳טע — דרעיףדוע
 .652 'יאו 650

 /יאו 420 418 ׳יאו 261 ׳יאו 255 'מע — יסחי ךרע־ףדוע
 /יאו 419 418 257 143 30* ׳מע —טלחומ ךרע־ףדוע

 .651 ׳יאו 435 198 ׳יאו 188 ׳יאו 173 ׳מע — הדדבע־ףדוע
 /יאו 523 484 דכע — רוציי״ףוע

 .646 ׳יאו 435 ׳יאו 183 'מע — תרצות~ףדוע
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 .634 610 ׳יאו 528 518 ׳יאו 354 ׳יאו 334 ׳יאו 218 ׳מע — ןיסדלכואי*ףדוע
 .454 349 ׳מע — (רכש־ייוכינ) ןישנוע

 .416 288 36* ׳מע — ־םתדרפה ,רפכו ריע
 /יאו 348 292 'טע — ןוהה לש ותוצירע

 258 257 185 ׳יאי 168 162 156 .151 140 138 127 ׳יאל 77 69 ׳יאל 60 41 32 27* ׳מע — לרע
 .659 441—440 437 263 ׳יאו

 .659 486 ׳יאו 261 ׳יאו 121 ׳יאו 67 39 30 ׳םע — ןיפילה־ךרע
 .׳יאו 176 ׳יאו 169 167 160 ׳מע — תרצות,ד־ךרע

 .645 ׳יאו 509 445—439 323 287 ׳יאו 256 ׳יאו 184 ׳יאו 155 ׳יאו 138 ׳מע — הדובע,י־חוכ ךרע
 .614 510 80 ׳מע — ינוממ ךרע

 /יאו 498 165 156 152 69 39 36 ׳יאו 29 ׳יאו 27* ׳מע — שומיש־ךרע

 .620 615 597 ׳יאל 592 590 273 119 ׳מע — םזילאדלאיפ
 .םירחבנ־תיב ׳ר — טנמאלראפ

 .םירוכ ־ד - תודכמ־ילעלפ
 ./יאו 573 ׳יאו 548 ׳מע — םידלנ־םילעופ

 .551 ׳מע — למנה־ילעופ
 .590 ׳יאו 136 ׳טע ־״ ״ישפזז״ה לעופ(,ר)

 .485 419 1כ■- מע — םלטארקויזיפ
 .77 ׳יאו 68 ׳יאו 60 ׳מע — תורוחסה םזישיטפ

 .465 ׳טע — ךרעה־ףדוע לש ולוציפ
 .ןגמה־יסכמ תטיש ׳ר — םזינויצקטורפ

 .596 223 65 'טע . — םזיטנאטסטורפ
 /יאו 555 ׳יאו 531 ׳יאו 504 244 10 37* 'טע — ןויראטלורפ

 437 ׳יאו 416 414 405 365 218 203 ׳יאו 34*/טע — (םייאלקח םילעופ) יאלקח ןויראטלורפ
457 529 556 575 583—585. 

 /יאו 530 ׳טע — (״טאיראטלורפבפמול״) ףוספסא לש ןויראטלורפ
 /יאו 490 ׳יאו 154 ׳טע — תושירפ

 .241 ׳טע — תועבצ
 ־-.׳יאו 55 52 ׳יאר 45 ׳יאו 40 ׳טע — טבלאויוקא־תרוצ

 /יאו 57 ׳טע — ןוממחיתדוצ
 .650 'יאו 39 ׳יאו 28* ׳טע — ךרעח־תרוצ

 ,56 51 ׳יאו 40 ׳טע — תיסחיה ךרעח־תרוצ
 /יאו 590 189 'טע — תותימצ

 .447 'טע — הדובעהדנלצמצ

 .471 ׳יאו 469 123 93 ׳טע — הכירצ
 .231 230 228 40* ׳טע — םזיטרא׳צ

 .137 67 ׳יאו .62 ׳טע — תינידמה הלכלכה לש תוירוגטאק
 .ןוה־לעב ׳ר — טסילאטיפאק

 .הלועפ־ףותיש ׳ר — (הדובעב) היצאדפואוק
 /יאו 515 ׳טע — םילטראק

 ,תולד ׳ר — תונצבק
 .216 196 ׳טע — תורדק

 .416 402 398 321 ׳טע — םזינומוק
 .385 ׳טע — שק־תעילק
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 /יאו 629 31* דפע — (תימצע הדובע לע דסוימה יטרפ ןיינקו יטסילאטיפאק) יטרפ ןיינק
 /יאו 592 119 73 34* ׳מע — יעקרק ןיינק

 .630 ׳יאו 292 273 ׳יאו 189 64 ׳טע — (יצוביק ןיינק ,ףתושמ ןיינק) הדעה ןיינק
 .204 ׳טע — (תונעבוכ) תונטשק

 .׳יאו 501 ׳יאו 466 ׳מע — הדובע־־ךדק

 .483 464 'יאו 318 32* ׳מע — תיבר
 .חוירה רעש ׳ר — חויר

 /יאו 515 511 ׳מע — ןוהה זוכיר
 /יאו 33* ׳טע — תילאיצנרפיד הטנר

 /יאו 33* ׳טע — תטלחומ הטנר
 .׳יאו 657 653 587 578 417 ׳יאו 33* ׳מע — תיעקרק הטנר

 .595 ׳מע — היצאמרופר
 /יאו 481 ׳יאו 465 ׳מע — הטושפ (רזוח־דוציי) היצקודורפר

 .483 ׳יאו 476 — (רבצה :םג ׳ר) תבחרומ היצקודורפר

 .612 493 456 'יאו 358 350 187 7טע — תותיבש
 .403 142 ׳יאו 48 ׳טע — ןויווש

 /יאו 615 ׳מע — ימינפ קוש
 /יאו 619 372 ׳יאו 290 119 116 ׳מע — ימלוע קוש

 /יאו 112 ׳מע — ןוממ־ירטש
 .620 610 'יאו 590 ׳יאו 293 278 263 252 ׳מע — םינמואה־ידוגיא תטיש

 .454 ׳מע — העזוהה תטיש
 /יאו 634 'יאו 630 'יאו 620 ׳מע — (תילאינולוקה הטישה) תובשומה־תטיש

 .67 'טע — תועבטמה תטיש
 .345 ׳יאו 235 ׳יאו 226 ׳יאו 203 ׳מע — תורמשמה תטיש

 .126 116 ׳מע — תיטסיליטנאקרמה הטיש(ה)
 .575 ׳טע — הנידמה־תובוח תטיש

 .386 141 ׳מע — (הרוחסב רכש םולשת) "קאדט״־תטיש
 .632 'יאו 624 ׳יאו 238 ׳טע — ןגמ־יסכמ תטלש

 /יאו 573 326 ׳טע — תורובחה תטיש
 .83 59 38 'יאו 32 ׳מע — ךרעה־רועיש

 .ךורעישה־ךילהת ׳ר — (ךרע־יוביר) ךורעיש
 .613—607 ׳יאו 349 ׳יאו 234 ׳יאו 218 ׳מע — ידמעמ־טופיש

 .498 165 155 ׳טע — ״םייביטקודורפ״ םיתוריש
 .273 ׳יאו 263 ׳טע — הלועפ־ףותיש
 .449 'יאו 446 445 ׳מע — ןמזל־רכש

 .׳יאו 453 452 ׳מע — (תונלבקב דכש) הדיחיל־רכש
 .׳יאו 446 ׳מע — העשל־רכש

 .557 524 432 ׳מע — ישממ רכשו ילאנימונ דכש
 ׳יאו 442 ׳יאו 439 ׳מע — (רכשה־קוח ,ןמזל־רכש ,הדיחיל־רכש :םג ׳ר) הדובע־רכש

 .651 ׳יאו 493 ׳יאו 458
 .463—458 ׳מע — ־יבגל םיימואל םילדבה ,הדובע־רכש

 .ןמז רותי ׳ר — תופסונ תועש
 .117 ׳טע — תורטשה־רעש

 .׳יאו 657 ׳יאו 429 425 332 ׳יאו 265 250 174 173 'יאו 32* ׳מע — חוירה רעש
 .656 438—435 429 260 248 184 ׳יאו 174 'יאו 169 ׳מע — ךרעה־ףדוע רעש
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 .350 ׳טע — תונואת
 .,יאו 84 ׳יאו 72 "׳או 69 ׳מע — ןיפילח,ד־דילחת

 .655 651 502 464 ׳מע — רוזחמה־דילהת
 .,יאו 164 ,יאו 143 ׳מע — הדובעה־ךילהת

 .157 ׳יאו 122 ׳םע — ךורעישה ךילהת
 .,יאו 150 ׳טע — ךרעה־תריצי ךילהת

 .,יאו 146 ׳מע — (רצות) תרצות
 .177 167 ׳טע — םיהרעה־תרצות

 .ידמעמ טופיש ,ר — תידמעמ הקוחת
 .645 ,יאו 406 ,יאו 395 247—243 242—225 219 ,טע — תשורחה־יתב תקוחת

 .,יאו 360 ,מע — לקשמה־יוויש תיירואית
 .562 547 530 ,יאו 325 239 ׳טע — התומת

 .540 ,טע — םילעופה לש הנוזתה יאנת
 .עבט ׳ר — עבט,יאנת

 .657 510 134 98 94 80 32* ׳מע — םיריחמהדועונת
 .378—373 ׳טע — תילגנאה ,הנתוכ,ד־תיישעת

 .381 147 ,טע — תימיכ היישעת
 .654 ׳יאו 615 415 378 ׳יאו 322 303 225 ׳טע — הלודג היישעת

 .406 368 ׳יאו 207 ,יאו 167 ׳טע — תוכתמ לש היישעת
 .195 ׳טע — םירחת,ד תיישעת
 .198 ׳טע — ןיטיפאט תיישעת

 .,יאו 238 226 ,טע — ישמ תיישעת
 .197 ,טע — םירורפג תיישעת

 .612—607 ,יאו 456 ,יאו 219 ,טע — םידבועה־תונקת

 753 48 ?אטי&אקה



 תועבטמהו תודימה ,תולקשמה תמישר
 תולקשמ

 רזזממ־תולקשמ
 ג״ק 1016,0475 .האמ־ילקשמ 20 = הנוט
 ג״ק 50,802 .רטראוק 4 = האמ־לקשמ ,ראטנק
 ׳ג 453,5924 .תויקנוא 16 = טנופ
 ׳ג 28,349 .םארד 16 = היקנוא
 ׳ג 1,772 .םארד

 ג״ק 6,350  .טנופ 14 = ן1טם

 :תורקי םינבא ,תורקי תוכתמ ,תואופר ליבשב תולקשמ
 ׳ג 372,242 .תויקנוא 12 = טנופ
 ׳ג 31,0135.ינפ־ילקשמ 22 = היקנוא
 ׳ג 1,5552 .ןיירג 12 = ינפ־לקשמ
 ׳ג 0,0648 .ןיירג

 תודימ
 ;ךרואה־תודימ

 מ״ם 91,44.לגר 3 = דראי
 מ״ס 30,48 .םי׳צניא 12 = לגר
 מ״ם 2,54.בייל 12 = ׳ץניא
 ׳מ 1609 .[ילגנא] לימ
 ,מ 2/3.[תינמרג] המא

 :חטשה־תודימ
 רא 40,467 .עבורמ דראי 4840 = רקא
 רא! 10,117  .רקא !/4 = דור

 :חפנה־תודימ
 רטיל 28,3 .בקועמ מ״ד 28,3 = תבקועמ לגר
 רטיל 290,79 .םילשוב 8 = רטראוק
 רטיל 36,35 .םינולאג 8 = לשוב
 רטיל 4,543 .בייל 10 = ןולאג
 רטיל 0,567 .טניפ
 רטיל 44,96    [יסורפ] ילד

 (5ק) סוס־חוכ
 תתא לגר לש הבוגל החא הקדב טנופ 33.000 םירהל ידכ וב שיש ,הוכה :ילגנא
 הרעה האר) לגר 33.000 לש הבוגל דחא טנופ םירהל ידכ וא ,[תילגנא]

 .(317 ׳םעבש ׳א 109
 וא ,יזרא רטמ לש הבוגל תחא היינשב ג״ק 75 םירהל ידכ וב שיש ,חוכה :ירטמ

 .רטפ 75 לש הבוגל דחא ג״ק םירהל ידכ
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 תודימו תולקשמ

 :הרוטארפזנטהדודיזנ

 :לשמל .סויסלצ (*—32)0 5/9 = טייהבראפ 10
 .צ 38 — 68 א 5/9 = (100—32) 5/9 ־־ .פ 100ס

 תועבטמ

 .גניליש 20׳ = (ש״יל) גנילרטש הרטיל
 .(ינפ) סנפ 12 =־ (.ש) גניליש

 .ינפ !/4 = (רתויב־הטועפה תשוחנהדמטמ) גניתראפ
 .תחא ש״יל = (בהז־עבטמ) ןרוואס

 .ליש 24 =־ (הילגנאב בהז־עבטמ םינפל) ייניג
 .סנפ 4 ־= ןובשחלדמטמ אלא הביא ,הטורפ

 .םלטנאס 100 = קנארפ
 .דחא קנארפ = (תיתפרצ) רוויל

 .דרפסב הקיתע תשוחנידמטמ — ידוואראמ
 .תיזיגוטרופ עבטמ — םייר

 םירחואמה םיינלבה־ימיב הפוריאדהוצרא המכב בהז־עבטמ — טאקוד
 .םינוש םייוניכבו ,םינוש םיכרעב ,הקיתע ףסכ־עבטמ — רלאט

 .טנס 100 = ראלוד



 תויועט ינוקית

 דומע הרוש ספדומ ל"*

 107 הטמלמ 1 יאטיפוסופיאד יאטסיפוסונפיאד

 124 ,הלעמלמ 11 תינויב % תואה הרסח

 141 הטמלמ 6 ירה ירה"

 149 הטמלמ 9 התווהתהל ,םיתמה תודוסיה התווהתהל םיממודה תודוסיה

 182 הטמלמ 20 1865. 1855.

 198 הטמלמ 16 .גיט ןמיס .1טי
 199 הטמלמ 8 1כ3!<6]״5 !כ31<61׳־5'
 203 הטמלמ 9 ![־30165 !1־3016$'

 222 הלעמלמ 2 עובשה ךרעה יעובשה ךרעה

 246 הלעמלמ 1 ףנגב הבנ׳גב
 252 הטמלמ 5 021־1 01-1־

 449 הטמלמ 17 תוצירפה תוצורפה

 478 הטמלמ 5 הב העובט וב העובט

 םמוקמ ףלחתנ םיספטה ןמ ןטק קלחב - . . . תקלחתמ (2 הסנכהה :הלבטב 667
 .(ב־ו (א םינמיסה לש
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 םלביינעה ןכות

 7*.ירבעה ארוקה לא

 15*.םזיסקדאמל אובמ .סקראמ לראק :ןינל *יא *ל

 3 . ..הנושאר הרודהמל רבדדזתפ :סקראמ .ק

 7.היינשה הרודהמל רבד־ףוס :םקראמ .ק

 14.תיתפרצה האצוהל דבד־ףוסו רבדיחתפ :סקראמ .ק

 16.תישילשה הרודהמל :םלגנא .פ

 18.תילגנאה האצוהל המדקה :םלננא .פ

 22 ... ..תיעיברה הרודהמל :סלגנא .פ

 ןושאר דפפ

 ןוהה לש רוצייה־ךילהת
 הנושאר השרפ

 ןוממו הרוחס
 29.הרוחסה .ןושאר קרפ
 29 . ♦ .(ךרעה רועיש ,ךיעהדהומצע) ךרעו שומישיךרע :הרוחסה ימרוג ינש .1
 34.. . . . תורוהמב תגצוימה הדובעה לש לופכה היפלא .2
 39.ןיפילחה־ךרע וא דרעה־תרוצ .3

 40 ..תירקמ וא הדיחי ,הטושפ ךרע־תרוצ .א
 40 . טנלאויוקא תרוצו תיסחי ךרע^תרוצ :ךרעה-יוטיב לש םיבטקה ינש .1
 41 ... ..תיסחיה ךרעהיתרוצ .2
 41 ־ . תיסחיה דרעהדורוצ לש הנכות .א
 43.. תיסחיה ךרעה-תרוצבש תיתומכה הרדגהה .ב
 45.תיטגלאויוקאה הרוצה .3
 49.התומילשב הטושפה דרעהידורוצ .4

 51.תבחרומ וא תללוכ ךרעדורוצ .ב
 51 . . ..תבחרומה תיסחיה ךרעהדורוצ .1
 52   תדחוימה תיטנלאויוקאה הרוצה .2
 52.תבחרומה וא תללוכה ךרעהיתרוצבש םייוקילה 3

 53.תיללכ ךרע־תרוצ .ג
 53 . ..דרעה־תרלצ לש היפ1א הנתשנ .1
 55 . . תיטנלאויוקא הרוצ ןיבו תיסחי ךרע־תרוצ ןיב תוחתפתההיסחי .2
 57.לוממה־תרוצל תיללכה ךרעה־תרוצמ רבעמ .3
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 57.ןוזנזנה־תרוצ .ד

 58 . ... ודוסו הרוחסה לש יטסישיטפ,ד יפואה .4

 69.ןיפילחה־ךילהת .ינש קרפ

 76.תורוהסה־רוזחמ וא ןוממה .ישילש קרפ

 76. םיכרעה־תדימ .1
 וא תיללכ היילע — .79 ׳מע םיריהמה לש הדימה־תמא — .77 'טע ריחמה)
 — .82—81 ׳טע בושיה ןוממ ,ןוממה־ייוניכ — .80 ׳מע םיריחמה לש תיללכ הדירי
 תופיפח־יא — .83 ׳טע ריחמה ןיבו ךרעה־רועיש ןיב תיתומכ תופיפח־יא
 לש דבלב תילאידיא ךרע־תרוצ — ריחמה — .83 ׳טע םהיניבש תיתוכיא

 (.84—83 ׳טע הרוחסה
 84. רוזחמ־יעצמא .2

 84 ...תורוחסה לש ןלוגלג .א
 — .86 ׳טע מ—ם :רכממ — .86—85 ׳טע ם—מ—ם :לגעמה־בוביס)
 רוזחמ — .90 ׳טע הרוחס לש ללוכה הלוגלג — .89 ׳מע ם—מ :חקימ
 םירצות־יפילה ןיבו תורוחסה־־רוזחמ ןיב לדבה — .90 ׳טע תורוחסה

 (.91 ׳טע

 92.ןוממה בוביס .ב
 ןוממה לש לופכ םוקמ־ףוליח — .93 ׳טע ןוממה בוביסו הרוחסה לוגלג)
 םיריחמב תודונת — .95—94 ׳טע רוזחמבש ןוממה תומכ — .94—93 ׳םע
 ־בוביסב ןואפקו המירז — .96 ׳טע ןוממה־בוביס תוריהמ — .95 ׳טע
 רוזחמבש ןוממה תומכ תא םיעבוקה םימרוג — .97 ׳טע ןוממה

 (.99-98 ׳מע

 101..ךרעה־למס .עבטמה .ג
 — .102 ׳טע ךרע־ינמיס — .101 'טע עבטמה תקיחש ,םיליטמו עבטמ)
 ־ןוממל קוחה םעטמ הבוח־רעש — .102 ׳טע ריינ־ןוממ ,תשוחנו ףסכ ינמיס

 (.104 ׳מע רוזחמבש ריינה
 105    . ןוממ .3
 105.רצוא תריבצ .א
 109.םולשת־יעצמא .ב
 115.ימלוע ןוממ .ג

 היינש השרפ

 ןוהל ןוממ לש ותכיפה
 119.ןוהל ןוממ לש ותכיפה .יעיבר קרפ

 119.ןוהה לש תיללכה החסונה .1

 126.תיללכה החסונב תוריתס .2

 135.הדובעהדווכ לש רכממו חקימ .3
 עבטה — .138 ׳מע הדובעה־חוכ לש וכרע — .135 ׳טע ״ישפוחה לעופה״)

 (.140 ׳מע "הדובעה־חוכ" הרוחסה לש ונימב־דחוימה
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 תישילש השרפ

 טלחומה ךרעה־ףדוע לש ורוציי
 !43 .. ..ךורעיטדד ךילהתו הדובעה־ךילהת .ישימה קרפ

 143./.י הדובעה ךילהת .1
 הדובעה־יעצמא ,םלג־רמוח "רדובעה־אשוב — .143 ׳מע הדובעה ךילהת)
 ־ךילהת — .148 ׳מע תינרצי הכירצ — .146 ׳מע רוציי־יעצמא — .144 ׳מע

 (.149 ׳מע ןוהה־לעב ידיב הדובעהדדוכ לש הכירצהדילהתכ הדובעה
 150...ךורעישה ךילהת .2

 םע וכורעישו הדובעהדדוב לש וכרע — .150 ׳מע ךרע־תדיצי לש ךילהת)
 ךורעישה־ךילהת — .156 ׳מע םה םיגוש םירועיש ינש — הדובעה ךילהת

 (.157 ׳מע ןוהה לש ותישאר — .157 ׳טע

 160 . . ..הנתשמ ןוהו עובק ןוה .ישש קרפ

 169.ךרעה־ךדוע לש רעשה .יעיבש קרפ

 169.הדובעה הוכ לש לוצינה־תגרד .1
 176 . . . . תרצותה לש םיילאנויצרופורפ םיקלחב תרצות,ד־ףדוע לש ויוטיב .2
 179.רוינס לש ״הנורחאה העשה״ .3
 183..תדצותה־ףדוע .4

 184 . ... הדובעה־םוי .ינימש קרפ

 184 .... ..הדובעה־םוי תולובג .1
 188.דאיובו ןתשרח .הדובע־ףדועל ןובערה .2
 195.לוצינ ינפב יקוח גייס אלל םיילגנא היישעת־יפבע .3

 תיישעת — .196 ׳מע תורדקה תשורח — .195 ׳מע הלמלמה תיישעת)
 — .199 ׳מע הייפא — .198 ׳מע ןיטיפמה תיישעת — .197 ׳מע םירורפגה
 (.204 ׳מע םיחפנ — .204 ׳מע תוינעבוכ־תורפות — .203 ׳מע תבכר ילעופ

 206 .תורמשמה תטיש .הליל תדובעו םוי תדובע .4
 (.207 ׳מע תכתמ ילעפמו תורכמ)

 האמה עצמאמ הדובעה־םוי תכראהל הייפכייקוח .ןיקת הדובעדבוי לע קבאמה .5
 213 ..17־,ד האמה ףוס דע 14דז

 ~ .214 ,מע וימי תוכיראבו דבועה לש ותואירבב ןוהה לש ותעיגפ)
 17־ה האמב הדובעהךמזל תולובג — .219 ׳מע הילגנאב םידבועל־תובקת

 (.׳יאו 221 'מע הלודגה היישעתה תפוקתל דע
 ,דקוחתה .הדובעה־ןמז תלבגהל הייפכ־יקוח .ןיקתה חדובעח־םוי לע קבאמה .6

 225 . 1864—1833 תונשמ הילגנאב תיתשרחה
 תנשמ קוחה — .229 ׳מע 1844 תנשמ קוחה — .226 ׳מע 1833 תנשמ קוחה)
 — .238 ׳מע ישמה תיישעת — .238 ׳מע 1850 תנשמ קוחה — .230 ׳מע 1847

 (.241 ׳מע ןובילהו העיבצה יתב — .240 ׳2נע סופד־יתב
 תילגנאה תיתשדחה חקוחתה לש תרזוח העפשה .ןיקתה חדובעהדבדי לע קבאמה .7

 243 . ..תורחא תוצרא לע

 247 .ותומכו ךרעה־שןדוע לש רעשה ,יעישת קרפ
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 תיעיבר השרפ

 יסחיה ךרעה־ףדוע לש ורוציי

 255 .יסחיה ררעה־5ןדוע לש גשומה .ירישע קרפ

 263 .[היצארפואוק] הלועפ-זןותיש .רשע-דחא קרפ

 היישעתה ןיבו וניב יתומכ לדבה ,יטסילאטיפאקה רוצייה לש ואצומדודוקנ)
 — .264 ׳מע תעצוממ תיתרבח הדובע — .263 ׳מע םינמואהדודוגא לש

 הדובעה לש םייתרבח רוציי־תוחוכ — .265 ׳מע רוציי״דייעצמאב ןוכסח
 — .273 ׳מע הלועפ־ףותיש לש תומודק תורוצ — .266 ׳מע תיפותישה

 (.274 ׳מע תיטסילאטיפאקה ותרוצ

 275 .זדרוטקא&ונאמהו הדובעה תקולח .רשע־םינש קרפ

 275 .הרוטקאפונאמה לש לופכה הרוקמ .1

 277 ..ותדובעי־ילכו יקלחהילעופה .2

 הרוטקאפונאמו תינגורטה הרוטקאפונאמ — הרוטקאפונאמה לש דוםי־תורוצ יתש .3
 280 ..תינאגרוא

 287 . . הרבחה ימוחתב הדובעהדוקולחו הרוטקאפונאמה ימוהתב הדובעהיתקולח .4*

 294 .הרוטקאפונאמה לש יטסילאטיפאקה יפואה .5

 303 .הלודגה היישעתהו תונוכמה ןונגנמ .רשעדדשולש קרפ

 303 .תונוכמה ןונגנמ לש ותוחתפתה .1

 316.תרצותל וכרעמ שירפמ תונוכמה ןונגנמ .2

 322 .לעופה לע תונוכמדוטישב~לעפמה לש תונושאר תועפשה .3

 323 ... . םידליו םישנ תדובע דוהה ידיב םיפסומ הדובע־תוחוכ םוביב .א

 330 .הדובעהדכוי תכראה .ב

 335 .הדובעה לש היצאקיפיסנטביא .ג

 344 ..תשורחהדויב .4

 351.הנוכמו לעופ ןיב קבאמ .5

 360 . . תונוכמהךונגבמ ידי־לע וקחדנש םילעופה יבגל לקשמה־יוויש תיירואית .6

 םירבשמ .יתבוכמה לעפמה לש ותוחתפתה םע םתכישמל םילעופ תקיחד *1
 367 .. הנתוכה תיישעתב

 'הדובעו תונמוא ,הרוטקאפובאמ ךותב תללוחמ הלודגה היישעתהש ,הכפהמה .8

 378 . תיתיב

 378 ... . הדובעהיתקולחו תונמוא לע דמועה הלועפה~ףותיש לוטיב .א

 379 תיתיבה הדובעהו הרוטקאפונאמה לע תיתשרהה תכרעמה לש תרזוח העפשה .ב

 380 .תינרדומה הרוטקאפובאמה .ג

 383 .תינרדומ תיתיביהדובע .ד

 (.385 דכע שק תעילק — .384 ׳מע םירחת תיישע)

 היישעתה לא תינרדומה תיתיבה־הדובעה ןמו הרוטקאפובאמה ןמ רבעמה .ה
 יבגל תשורהה־יתב יקוהב שומיש ידי־לע וז הכפהמ לש התשחה .הלודגה

 386 ... ..לעפמ״ינפוא םתוא

 (.388 ׳מע הריפתה תנוכמ)
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 395 הילגנאב תיללכה התוטשפתה .(ךוניחו תואירב לע םיפיעס) תשורחה־יתב תקוחת .9
 (.407 ׳מע תורכמה תיישעת)

 415.תואלקחו הלודג היישעת .10

 תישימח השרפ

 יסחיה ררעד־ףדועו טלחומה ךרעה־ףדוע לש רוצייה

 418 ... . יסחיה ךרעה־זןדועו טלחומה ךרעה־קןדוע .רשע־העברא קרפ

 426 .ךרעה־ףדועבו הדובעה־הוכ לש וריחמב םירועיש־ייוניש .ריעע־השימח קרפ
 חוכה הנמשמ ,הדובעה־תויביסנטניאו הדלבעה־םוי לש ולדוג (םינותנ) םיעובק .1

 427 .הדובעה לש יביטקודורפה

 תויביסנטניא הנוש .הדובעה לש יביטקודורפה חוכה עובק ,הדובעהדכוי עובק .ח
 430  .. הדובעה

 הנתשמ ,הדובעה תויביסנטניאו הדובעה לש יביטקודורפה חוכה םיעובק .111
 431    הדובעהדכוי

 432 התויביסנטניאבו יביטקודורפה החוכב ,הדובעה־ךשמב ןמזביוב םייוניש םילח ,1¥

 435 .ךרעה־*]דוע רעש ליבשב תונוש תואחסונ .רשע־השש קרפ

 תישש השרפ

 הדובעה־רכש
 439 הדובע־רכשב הדובעה־חוכ לש —וריחמ וא —וכרע לוגלג .רשע־העבש קרפ

 445 ... ..ןמזל־רכש .רשעיהנומש קרפ

 452 .הדיחיל־רכש .רשעדדעשת קרפ

 359.הדובעה־רכשב םיימואל םילדבה .םירשע קרפ

 תיעיבש השרפ

 זוהה־רבצה לש ךילהתה
 464 .. , . [המידקמ הרעה]

 465 .. המושב היצקודורפר .דחאו םירשע קרפ

 ־אקה דוצייה־דילהת — .471 דכע ןוהה לש ורזבא תקזחב םילעופה דמעמ)
 (.475 ׳מע לעופו טסילאטיפאק ןיב סחיה תא רציימו־רחח יטסילאטיפ

 476 .ןוהל ךרע־ףדוע לש ותכיפה .םיינשו םירשע קרפ

 רשא ןייגקח־יקוח לש םלוגלג ,בחרומ הדימ~הנקב יטסילאטיפאק רוציי־ךילהת .1
 476 . . . . . . . יטסילאטיפאקה סלכיבה לש םיקוחב תורוחסה־רוצייל
 483 . בחרומ הדימ־הבקב רזוחה־רוצייה לע תינידמה הלכלכה לצא תיעטומ הסיפת .2
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 486 . . . . . תושירפה תיירואית .הסנכהו ןוהל ךרעה־ףדוע לש ותקולח .3

 ןוהל ךרעה־ףדוע לש תילאנויצרופורפה הקולחב תויולתייתלב ןהו — תוביסב .4
 הדובעהדווכ לש ולוצינ תגרד :רבצהה לש ופקיה תא תועבוקה — הסנכהלו
 ־לדג שרפה — .(497 ׳מע) הדובעה לש תויביטקודורפה תגרד — .(492 ׳םע)
 ורועיש — .(500 דנע) הכירצל ןותנה ןוהה ןיבל שומישבךותנה ןוהה ןיב ךלוהו

 492 ..(500׳ ׳םע) הערפמבךתיבה ןוהה לש

 501.הדובעה־חק ארקתמש המ .5

 503 ... .יטסילאטיפאקה רבצהה לש יללכה קוחה .השולשו םירשע קרפ

 503 . דמוע וניעב ןוהה לש ובכרה דועב ,הדובעדדוכ ירחא שוקיבה הלוע רבצהה םע .1

 אבש זוכירהו רבצהה תומדקתה םע תיסחי התחפה תחופ הנתשמה ןוהה־קלח .2
 511 ..... ..ייתובקעב

 518 . .יתיישעת םיאולימ־ליח לש וא יסחי ןיסולכוא־ףדוע לש לדגו־םדקתמ רוציי .3

 רבצהה לש יללכה קוחה .יסחיה ןיסולכואה־ףדועל תונוש םויקדהרוצ .4
 528    יטסילאטיפאקה

 534 ..יטסילאטיפאקה רבצהה לש יללכה קוחה תמגדה .5

 534   1866 דע 1846 םינשב הילגנא .א

 540 . הינטירבב יתיישעתה םילעופה־דמעמ רותב עורג רכש ילבקמ לש תובכש .ב

 — .543 דנע ןודנול — .542 ׳מע רוידה בצמ — .540- 'מע הנוזת יאנת)

 (.547 ׳מע לוטסירב — .546 ׳םע דרופדרב — .545 ׳מע ןייטה־לע־לססאקוינ

 548 .םידונה םע .ג

 םילעופה — .549 ׳םע לזרבה תוליסמ ידבוע — .548 ׳מע רוידה־יאנת)
 (.549 'מע תורכמ ראשבו םחפהיתורכמב

 551 . רתויב־בוט םולשת לבקמה םילעופה דמעמב קלח ותוא לע רבשמה תעפשה .ד

 (.551 ׳מע לזרב־תוינא ינוב)

 555 .. ..יטירבה יאלקחה ןויראטלורפה .ה

 (.573 ׳מע םידדונ םילעופ לש תורובח)

 576 .דנאלריא .ו

 589 .ינושאר ארקתמה רבצהה ,העבראו םירשע קרפ

 589 .ינושארה רבצהה דוס .1

 592 .. התמדא לעמ תיאלקחה הייסולכואה לושינ .2

 15דד האמה לש ןורחאה שילשב ןאצלדזערמ־תמדאל ריניתמדא תכיפה)

 דושעמו היצאמרופרה — .593 דנע 16דד האמה לש םינושארה םיר1שעבו
 ןיינקל ילאדואיפה ןיינקה לש ותכיפה — .595 ׳מע הייסנכה יסכנב לזגה
 — .598—597 דנע ״תראופמה .דכפהמה״ו היצארוואטסרה — .597 ׳מע ינגרוב

 — .599 דנע ותליזגו הדעהךיינק — .598 ,םע הגידמהדוומדא תבינג

 וז לש התכיפהו ןאצלדדערמ־תמדאל רינ־תמדא תכיפה ,תוזוחאה יוניפ
 (.602 ׳מע היטוקס לש תומרב דיצ־תורעיל

 תדרוהל םיקוח .15~ה האמה לש המויסמ לחה ,םילשונמה דגנ םימדדוקוחת .3
 606    . הדובעה־רכש

 613.םייטסילאטיפאקה םירכוחה לש םתווהתה .4

 ליבשב ימינפה קושה תמקה .היישעתה לע תיאלקחה הכפהמה לש תרזוח העפשה .5
 615    .. יתיישעתה ןוהה

762 



 םיניינעה ןכות

 619 .... ,.יתיישעתה ןוהה־לעב לש ותווהתה .6

 — .623 ׳מע הנידמה תובוח תטיש — .620 דנע תילאינולוקה הטישה)

 םידליה־לזג — .625 'טע ןגמה־יסכמ תטישו תינרדומה םיסמה תטיש
 (.625 דמע הלודגה היישעתה לש התליחתב

 628 .יטסילאטיפאקה רבצהה לש תירוטסיהה המגמה .7

 631 .. . היצאזינולוקה רבדב תינרדומה הירואיתה .השימחו םירשע קרפ

 תופסות
 643    . "לאטיפאקה" :םלגנא .פ

 649 ."לאטיפאקה" רבדב תורגא :םלעא .פו םקראמ .ק

 תוחתפמו םירואיב
 663 .םירואיבו תוראה

 669 .הסריג ייוניש

 681.ילגנא־ינמדג־ירבע ןולמ

 687    םייללכה םיחנומה חול

 696    . יפארגוילביב חתפמ

 720 ... ..תומשה חתפמ

 746   .םיניינעה חתפמ

 754 ... . . . . . . . . . . . . . תועבטמו תודימ ,תולקשמ

 756 .. . . . . . . ..... תויועט ינוקית
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 ,תורפסו עדמ ישנא ,םיבורמה םירבחה לכל םידומ ונא

 רמושה סופד ידבועל דחוימבו ,ץוביקו הדובע ישנא
 הנמאנהו תירבחה םתרזע לע - ,היבחרמ ,ריעצה

 .התנקתהו תירבעה האצוהה לש הבוציעב

 .תירבעה ׳צוהה תכרעמ


